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Nossa Senhora aparece diariamente em Mediugórie, Bósnia-Herzegovina, desde 24.6.81. Apresenta-se como Rainha da Paz e, através
de 6 jovens, faz ao mundo um urgente apelo à conversão, afirmando serem as mais longas, mais intensas e últimas aparições.

Mensagem da Rainha da Paz, de 25.12.18
Queridos filhos! Trago-lhes meu Filho
Jesus que é o Rei da Paz. Ele lhes
oferece a paz. Que esta paz não seja
somente para vocês, filhinhos, mas
levem-na aos outros na alegria e na
humildade. Eu estou com vocês e rezo
por vocês neste tempo de graça que
Deus deseja conceder-lhes. Minha
presença é sinal do amor, enquanto
estou aqui com vocês para protegê-los
e conduzi-los à eternidade. Obrigada
por terem correspondido a Meu apelo!

Trago-lhes meu Filho Jesus

Como acontece em cada ano, por
ocasião do Natal, Nossa Senhora traz
Consigo o Menino Jesus, como um bebê
recém-nascido. È uma alegria e uma graça
para todos nós, especialmente hoje, pois
Nossa Senhora deu a mensagem não só
para mim. No início, Ela dava a mensagem
para a Paróquia de Mediugórie. Depois,
a mensagem passou a ser dada para
todos aqueles que desejam colocar em
prática essas mensagens em sua vida.
Hoje, Nossa Senhora também, em sua
aparição anual a Iákov, deu-lhe uma
mensagem. Tivemos, portanto, hoje, duas
mensagens de Nossa Senhora Rainha da
Paz e, pontanto, uma dupla graça. Jesus
é apresentado como Rei da Paz, Ele é a
paz. Quem acolhe Jesus, acolhe a paz!
Natal é paz. Não haveria guerras se todos
nós abraçássemos a paz de Jesus, porque
Jesus é a nossa paz. Milhares de vezes
ouvimos dos sábios, dos santos, dos
papas e de muitas pessoas, que o dia de
Natal é o dia da paz. Rezemos para que
seja dia de paz. Para estar na graça,
devemos dizer sim, aproximar-nos do
Menino Jesus. Não como muitos que falam
sobre a festa, mas não falam sobre Jesus.
Infelizmente, a Sagrada Família não é
mencionada como um exemplo para nós,
exemplo de oração em família, de
humildade e de obediência a Deus. Nós
também devemos viver essa humildade,
essa obediência e também aquela alegria
da qual a Virgem fala.Levar paz com
alegria. Levar a alegria que temos em
nossos corações, quando estamos em paz
com Deus. Devemos esforçar-nos para

alcançar esta meta por meio da oração e
com a ajuda de Nossa Senhora que deseja
conduzir-nos para a eternidade, como Ela
nos diz na última parte desta mensagem.
Se nos propusemos a buscar esta meta
da vida eterna, significa que já estamos a
caminho, já estamos protegidos e guiados
por Nossa Senhora. Ela nos leva a Jesus,
nos leva à adoração. Hoje, de maneira
especial, Ela nos leva adiante, à
manjedoura, diante daquele Menino
inocente, mas que, há anos, disse-nos: “Eu
sou seu Rei”. Ele nos ama e quer nos guiar.
Devemos permitir que Ele abra nossos
corações e mentes para o convite que nos
oferece.

 Levem esta paz aos outros na
alegria e na humildade. Eu vi, nesta
parte da mensagem, algo que também
está contido numa mensagem dada
recentemente a Miriana, em que Nossa
Senhora nos convida a testemunhar com
humildade. É como se Nossa Senhora
nos dissesse que, se temos fé, é porque
recebemos uma dádiva de Deus e
devemos nos aproximar dos outros sem
nos sentirmos superiores, porque, do
contrário, as pessoas vão embora em vez
de se aproximarem.

Eu vejo que há muita confusão em
nossos dias. Nós não sabemos quem
somos, de onde viemos. Nossa Senhora
é muito clara. Ela está nos chamando.
Jesus está nos chamando e nos diz que a
presença de Nossa Senhora é fruto do
amor de Deus por nós. Isto é, a presença
da Virgem entre nós é um convite à
conversão. Durante todos esses anos,
Nossa Senhoa nos diz que, sem Deus, não
temos futuro nem a vida eterna. Para isso,

devemos retornar a Deus, retornar aos
sacramentos. Há confusão no mundo, uma
confusão que pode ser percebida
principalmente durante estes dias, com
atitudes de impaciência, de ódio e de
raiva.

Mediugórie é um lugar especial,
privilegiado, protegido... Quando
pessoas pagãs chegam a esse lugar,
dizem que respiram um ar diferente, uma
positividade tal, que alguns até dizem ser
palpável. Às vezes, percebo a confusão
existente nas pessoas. Mas, enfim, essas
pobres pessoas vêm em busca de si
mesmas, em busca de Deus, ainda que,
em muitas ocasiões, cheguem com essas
ideologias da “nova era”, com positividade
e negatividade, e muitas outras coisas.
Devemos ser verdadeiros cristãos. A
pessoa cristã é feliz, uma pessoa de
encontro, que respeita o outro. Pode ser
uma pessoa doente, uma pessoa negra,
uma pessoa branca, uma pessoa chinesa
... não importa sua origem, mas que
respeita nossas tradições, nosso modo de
vida, que nos ama. É muito bom observar
que, em Mediugórie, ninguém
pergunta de onde você é, e você
alcança o mesmo objetivo: amar e
aprender a amar a Deus, sempre um
pouco mais. Este é um respeito
recíproco: ame a todos com o amor de
Deus. Pode ser um homem idoso em uma
casa de repouso ou uma pessoa doente
em um hospital. São sinais de amor,
manifestados com um pequeno gesto que,
muitas vezes, por falta de paciência, não
praticamos, não damos testemunho.
Nossa Senhora, também hoje, pede que
sejamos testemunhas.

Eu estou com vocês e rezo por
vocês neste tempo de graça.
Certamente, este tempo das aparições é
um tempo de graça, um dom muito grande
de Deus. Chegará o dia, em que esse
tempo de graça terminará?

Para nós, este é um momento muito
especial. Quando as aparições diárias a
Iákov terminaram, fiquei realmente
preocupada, pois não sabia como ele iria
reagir. Então percebi que ele estava
compreendendo e reconhecendo que
tudo isso era uma graça. Hoje, estamos



vivendo, não apenas os videntes, mas
todos nós, como se a presença de Nossa
Senhora entre nós fosse algo normal. Não
estamos conscientes da graça que Deus
está nos dando, enviando-nos Sua Mãe.

Como Jesus A presenteou a São
João, ao pé da Cruz, também no-La
entrega a todos.

E o que vamos fazer, quando não
houver mais mensagens?

Sendo uma graça, precisamos
aproveitá-la, a cada dia, com alegria.
Enquanto temos Nossa Senhora entre
nós, devemos viver com esperança.

Obviamente, temos a Sagrada
Escritura, mas Nossa Senhora nos ajuda
a aprofundá-la. É a leitura do Evangelho
que muito nos alimenta.

Nossa Senhora nos disse para colocar
a Sagrada Escritura em um lugar bem
visível em nossas casas e lê-La todos os
dias. Não devemos ler apenas as
mensagens da Nossa Senhora, mas, como
Ela nos recomenda, devemos ler
diariamente a Sagrada Escritura e também
a vida dos santos, e imitá-los. Nossa
Senhora também nos pede para nos
aproximarmos dos sacramentos, de Deus
e de Seus mandamentos. Além do mais,
Nossa Senhora nos levou da Colina das
Aparições para a Igreja. Somos membros
da Igreja, unidos em um só corpo.
Nossa Senhora quer nos ajudar a
melhorar na busca da santidade. Na
verdade, a presença de Nossa Senhora
aqui é o sinal de que Deus nos ama. É um
presente extraordinário. Eu sempre digo
que nós não estamos conscientes da graça
que estamos experimentando. É uma graça
de Deus. Nossa Senhora sempre nos
repete que Deus permitiu que Ela
estivesse conosco. Porque, embora Ela
quisesse estar conosco, se Deus não
permitisse Ela não poderia fazê-lo. Em vez
disso, Jesus permitiu que Nossa Senhora
viesse aqui para nos conduzir. Nós, no
começo, pensávamos que, provavelmente,
as aparições durariam pouco tempo, como
em Lourdes, ou Fátima. Nós comparamos
Mediugórie com aqueles lugares, a partir
do que nos contam as pessoas, mas aqui
é diferente. Por este motivo, este é um
tempo de graça. Recentemente, enviaram-
me a descrição do milagre de Guadalupe,
por meio daquele tecido com a imagem de
Nossa Senhora, que alguns cientistas
estudaram, e dizem que, sob aquela pintura
de uma mulher grávida, sente-se a batida
do coração de uma criança. Deus
continuamente nos surpreende, embora
não tenhamos plena consciência disso.
Deus quer que voltemos a Ele, porque, sem
Deus, não temos futuro nem vida eterna.
Nós, por outro lado, estamos sempre com
dúvidas. Deus me ama? Não me ama?

Parece um jogo infantil. Mas agora temos
a presença real da Virgem, além de que
Ela sempre falou muito claramente, dizendo
que devemos retornar a Deus. Somos
chamados a ser novas pessoas que
abraçam a Deus, que abraçam a
santidade, que abraçam um novo
caminho de paz e sejam portadores
dEle. Peçamos ao Espírito Santo que
nos ajude, nos conduza.

Certa vez, Nossa Senhora nos disse que
Ela veio para nos dizer que Deus existe.

Nossa Senhora diz que está aqui para
nos proteger e nos guiar para a
eternidade, porém fica mais claro ainda
o fato de o Céu se abrir todos os dias para
Ela descer à Terra. Isto mostra que a
eternidade existe, que o Paraíso existe,
e é precisamente a Sua presença que nos
assegura a eternidade. Hoje, muitos
dizem que, com a morte, tudo termina.
Mas a presença de Nossa Senhora
nos assegura que o Paraíso existe!

Depois que Nossa Senhora nos fez
apaixonar por Ela, levou-nos a seu Filho
Jesus e disse-nos que não devemos ser
estéreis nem mornos. Com Sua presença
aqui em Mediugórie, Nossa Senhoa nos
fez, mesmo quando crianças, ter força
para gritar. Para nós, foi como um
Pentecostes. Sua presença entre nós é
uma oração contínua, especialmente nos
primeiros anos. Ainda hoje, quando os
peregrinos chegam, sentem aquele
frescor de beleza, a extraordinária vida
cotidiana de uma pequena paróquia. A
presença da Virgem é palpável,
especialmente nos momentos de
Adoração ao Santíssimo Sacramento.
Você pode sentir que Jesus aquece tudo
que é frio, endireita tudo que é torto,
esclarece tudo o que é confuso, salva as
famílias. As pessoas se voltam para Deus,
para a oração, e voltam para suas casas
com um coração renovado, sabendo o
que devem fazer. Jesus toca o mais íntimo
dos corações.

É Jesus quem converte, é o Espírito
Santo quem converte. Nós somos apenas
frágeis instrumentos.

Podemos dizer que Nossa Senhora dá
um empurrãozinho para nos aproximar de
Jesus. Ela vê a nossa pobreza, a nossa
confusão, as nossas imperfeições e, ao
mesmo tempo, é Ela quem nos consola.
Com amor, nos conduz a seu Filho Jesus.
Em Sua mensagem, Nossa Senhora diz
que está aqui para nos proteger. Proteger-
nos de quê? Quais são os perigos mais
graves que enfrentamos no momento? O
maior perigo que a pessoa corre agora é
perder sua alma. Imagine uma pessoa
que viveu 90 anos de tribulações e,
depois, perde a alma! A tarefa mais
importante de Nossa Senhora é levar
almas a Jesus. Se a Virgem está aqui, é
para nos ajudar.

Ela não precisa de nós, mas sente muito
amor por nós. Ela sabe que existe Satanás,
que o mal existe e se manifesta no egoísmo,
na arrogância, no modernismo, no
comunismo, nas diferentes ideologias, que
só provocam confusão. Muitos se
comportam como adolescentes, como
crianças sem responsabilidade, deixam a

família e saem à procura de outros amores.
Nossa Senhora percebe que estamos
vivendo em grande confusão e Ela
deseja que voltemos a Deus e
alcancemos a recompensa eterna, pois
é grande o perigo de os cristãos
católicos perderem a fé.

Nossa Senhora deseja levar-nos à
perfeição, viver na graça santificante, por
meio da Confissão, da comunhão, da
participação diária da Santa Missa, sempre
que possível. Quem será contra nós, se
Jesus está  conosco? Ele nos ajudará! Eu
vejo que as pessoas que abraçaram a
santidade são pessoas sensíveis, bonitas
e objetivas. Indo aos mosteiros de clausura,
você percebe como essas freiras são
belas. Como Madre Teresa de Calcutá,
apesar de ter vivido muitas tribulações, tinha
o olhar fixo em Jesus. Mas ela, junto com
suas irmãs, rezava várias horas pela manhã
bem cedo, antes de sair para a missão.
Devemos também ter mais tempo para
Jesus, estar com Ele, conhecê-Lo melhor,
como nos pede Nossa Senhora. Devemos
reservar um tempo para passar com a
família, acender uma vela e rezar diante
do Menino Jesus. Devemos desejar a
paz, não só para nossas famílias, mas
também para o mundo inteiro, tornando-
nos também instrumentos dessa paz.

Deus os abençoe.
Comentário de Maria Pavlovic à mensagem de
25.12.2018, na condução de Padre Livio (Radio Maria).

Notícias e Testemunhos
Dia Mundial da Paz

No dia 1º de janeiro deste ano de
2019, Solenidade de Maria Santíssima
Mãe de Deus e Dia Mundial da Paz,
Dom Luigi Pezzuto, Núncio Apostólico
da Bósnia e Herzegovina, presidiu a
Missa das 11h na igreja de São Tiago,
em Mediugórie. Dentre outras, disse na
sua homilia:

“No início do novo ano, queremos nos
conscientizar do fato de que, para o
cristão, o tempo é um dom de Deus; por
isso, deve ser vivido com senso de
responsabilidade, porque, no tempo,
nós fazemos nossas escolhas e
também, no tempo, fazemos a
experiência do nosso próprio limite que
vem, no entanto, superado pela
Providência que procede do Pai, que
transforma todo tempo de salvação.

Com efeito, mesmo no tempo,
somos chamados a acolher e a fazer
frutificar o grande dom da paz, sobre o
qual queremos meditar hoje, liderados
pelo Papa Francisco, que este ano
também nos dá a sua mensagem para
o Dia Mundial da Paz, com o título: Boa
política a serviço da paz.”



Dom Henryk Hoser
Arcebispo de Mediugórie

O Arcebispo Dom Henryk Hoser,
nomeado pelo Papa Francisco como
Visitador Apostólico, em caráter especial,
e por tempo indeterminado,  está morando
em Mediugórie desde julho de 2018. 

Destacamos alguns tópicos da homilia
de D. Henryk Hoser:

“O Papa Francisco me convidou
porque o cuidado pastoral exige a
garantia de um acompanhamento estável
e contínuo desta comunidade paroquial
e dos fiéis que vêm em peregrinação. O
Santo Padre, pastor universal da Igreja…
Envia-nos aonde estão os fiéis que se
reúnem e buscam a luz da salvação…

A Mediugórie vêm peregrinos de
longe, de aproximadamente 80 países do
mundo!.. Para percorrer tantos
quilômetros, é preciso ter uma motivação
firme e decidida. A palavra ‘longe’ significa
ainda outra coisa; significa uma situação
existencial de muitos que se afastaram
de Deus, de Cristo, de sua Igreja, e da luz
que dá sentido à vida…

Esta missão diz respeito não só aos de
longe, mas também aos que estão
próximos, porque há muito tempo residem
neste lugar, são paroquianos de Mediugórie
e há 37 anos são testemunhas de vários
eventos desta região, experimentando uma
fé ardente e calorosa…

Por que tanta gente visita todos os
anos Mediugórie? Para encontrar Deus,
encontrar Cristo, encontrar Sua Mãe…

 Aqui se destacam a participação na
Santa Missa, a adoração do Santíssimo
Sacramento, uma maciça frequência ao
Sacramento da Penitência, acompanhadas
por outras formas de piedade: o Rosário e
a Via-Sacra, que fazem com que as pedras
das trilhas, inicialmente ásperas, tornem-
se lisas… onde se pode experimentar o
encontro com o divino de forma mais
intensa do que habitualmente se verifica na
imensidão do mundo…

Aqui faz-se sentir a intercessão da
Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe de
Deus e Mãe da Igreja, venerada com o
nome de ‘Rainha da Paz’… o mundo
precisa muito de paz: a paz do coração
de cada um, a paz na família, a paz
social e a paz internacional, tão desejada
por todos, especialmente pelos cidadãos
deste país, que tanto sofreram com a
guerra dos Bálcãs…

Que Nossa Senhora, Mãe do Príncipe
da Paz, anunciado pelos profetas, seja
nossa Protetora, nossa  Rainha e nossa
Mãe!”

Uma Nova Mediugórie
O enviado especial do Papa Francisco

para Mediugórie destacou uma das
mudanças que ocorrerão em Medjugorje,
como resultado de sua missão, na
entrevista a Darko Pavičić, paro o jornal
da Bósnia-Herzegovina Vecernji List, no
segundo dia do ano que está começando.

O enviado do Papa, mais uma vez,
afirmou que sua presença em Mediugórie,
como enviado do Papa, como Visitador
Apostólico, tem um papel específico para
a paróquia de Mediugórie, enfatizando,
assim, a importância de Mediugórie e seu
significado.” Em outro momento da
entrevista, ele acrescentou que “a atenção
do Santo Padre para o desenvolvimento
pastoral que ocorre em Mediugórie é
muito importante”. As estatísticas mostram
que o grande número de peregrinos
provenientes de todo o mundo, ao voltar para
suas casas, fazem todo o possível para
continuar a viver no espírito e devoção
encontrados em Mediugórie. Pavičić
destacou que é “interessante que o Núncio
Apostólico da Bósnia-Herzegovina, Dom
Luigi Pezzuto, escolheu precisamente
Mediugórie para divulgar a mensagem de
paz do Papa Francisco para o Dia Mundial
da Paz, afirmando que estamos em um
lugar sagrado, onde veneramos Maria
como a Rainha da Paz”. Para Dom Hoser,
este é mais um fato que demonstra a
preocupação do Santo Padre para o
desenvolvimento da pastoral de Mediugórie
e confimar o seu caráter internacional, com
a presença de tantos peregrinos que vêm
aqui para celebrar o Ano Novo. É um apelo
à paz, porque o primeiro dia do Ano Novo
não é apenas uma importante celebração
mariana, mas é também o Dia Mundial da
Paz, em que o Núncio apresentou o conteúdo
da mensagem do Papa Francisco enviada
a todos.

Em sua segunda estada em
Mediugórie, ele está aproveitando para
continuar familiarizando-se com esta
realidade complexa e rica. Ele destacou
dois aspectos da sua missão: em primeiro
lugar, no plano espiritual, em que destaca
a existência em Mediugórie de uma
grande e profundidade espiritual. O
segundo ponto é o desenvolvimento
material, “o da infra-estrutura atualmente
disponível”, muito simples em comparação
com o número de peregrinos, não só da
Bósnia-Herzegovina, da Croácia, de
outros países dos Bálcãs, mas ambém do
mundo inteiro.

Perguntado sobre seus poderes de
atuação em Mediugórie, também com
relação às novas comunidades que estão
surgndo, Dom Hoser disse, claramente, que
a Santa Sé lhe deu plena autoridade, não
apenas para conhecer situação, mas para
agir e, possivelmente, aprovar a presença
dessas comunidades, desde que estejam
de acordo com as normas da lei
eclesiástica. Ele também observou a
importância e competência de promover um
número suficiente de confessores fixos e,
em segundo lugar, propor uma Fundação
para os sacerdotes que acompanham os
peregrinos durante a peregrinação.

Quanto ao seu relacionamento com o
Bispo local, Dom Ratko Peric, que, como
se sabe, é contra o fenômeno de
Mediugórie, soube-se que, antes do Natal,
ele veio a Mediugórie visitar Dom Hoser. O
Bispo Hoser disse que sua missão é
complementar, pois há áreas reservadas ao
Bispo local e outras que estão sob sua
autoridade e que deve cumprir, de acordo
com a missão recebida.

Além disso, ele observou a boa
cooperação dos frades franciscanos que
servem a Paróquia de Mediugóie,
valorizando sua vasta experiência em guiar
santuários. Disse: “Eu diria que nós temos
uma cooperação leal e frutífera”.

Ele elogiou o desenvolvimento da
liturgia e de outras formas de devoção
realizadas pelos franciscanos, que estão
todas conforme os ensinamentos da
Igreja e os regulamentos litúrgicos. Como
melhorias, prevê a necessidade de
continuar trabalhando com a catequese
para os peregrinos, congressos,
seminários e retiros de renovação
espiritual para sacerdotes, frades, etc.
Quanto às melhorias estruturais, ele disse
que já existe um grupo de arquitetos,
preparando projetos para cobrir o altar
externo, bem como a construção da
Capela de Adoração perpétua. Trata-se
de desenvolver um espaço para as
celebrações litúrgicas que será coberta,
protegendo  os peregrinos das condições
climáticas, calor no verão e frio no inverno.

Quanto aos videntes, afirmou que não
os encontrou desde a primeira visita à
Mediugórie, mas que haverá novo encontro
com eles no futuro. Sua missão especial
não é investigar as aparições nem o
aspecto dogmático dessas aparições,
mas tão somente o cuidado pastoral.

No que diz respeito ao relatório do
Cardeal Camillo Ruini sobre a Mediugórie,
ele disse que ainda não foi oficialmente
publicado. O Visitador Apostólico disse
que seu relatório, elaborado e enviado no
ano passado, foi “um ótimo relatório, e foi
positivo. Ele disse que pode confirmar o
relatório do ano passado e expandi-lo com
as mudanças que encontrou, com os novos
elementos que observou e que não tinha
comentado no último relatório.

O Bispo Dom Henryk Hoser também
foi muito explícito ao se referir à fé do povo
croata: “A fé é uma parte muito poderosa
da identidade do homem e da sociedade
dos croatas. Para os croatas, a fé católica
é um aspecto muito poderoso que salvou
a existência de sua sociedade durante os
últimos séculos, que foram muito difíceis,
por exemplo, durante a ocupação turca.
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Deus abençoe sua generosidade.
Pe. Reinaldo

Para receber o Eco de Mediugórie

Eu acho que o número de croatas que vêm
aqui confirmam seu apego à fé católica, eles
têm uma fé profunda e cheia de entusiasmo.
Esta é a identidade dos croatas, e não só
dos da Bósnia e Herzegovina, mas também
daqueles da República da Croácia e de
outros provenientes dos países vizinhos,
porque as línguas são semelhantes na
Sérvia, Eslovénia, etc. E essa é a seu
denominador comum”.

Sobre as semelhanças das aparições
de Mediugórie com as de Ruanda, onde ele
estava em missão há anos, afirmou que, “de
acordo com os videntes em ambos os
lugares, as aparições começaram em 1981;
em Mediugórie, em junho, e em Ruanda, em
novembro do mesmo ano. Em ambos os
lugares, a paz estava faltando. A guerra nos
Bálcãs foi muito triste e, em Ruanda, houve
uma guerra civil, um genocídio, que durou
quatro anos e que, também, teve suas
trágicas conseqüências”.

Finalmente, o jornalista apontou o
simbolismo do alojamento destinado a
Dom Henryk Hoser, o antigo escritório
paroquial, onde o padre Iozo Zovko
escondeu as crianças, e onde também
ocorreram várias aparições.

Dom Henryk Hoser concluiu a
entrevista com a seguinte mensagem:
“Vamos rezar juntos por uma positiva
decisão final sobre esses acontecimentos
e que ela ocorra em nosso tempo”.
Entrevista de Dom Henryk Hoser ao jornalista Darko
Pavičić (síntese)

A Igreja de Jesus
Misericordioso em Šurmanci

Em 1990, este quadro estava no
Santuário da Divina Misericórdia em
Trento. Veja o relato da cura milagrosa de
Hugo Festa.

Hugo Festa nasceu em 1951 e, desde
jovem, ficou doente com esclerose
múltipla. Em seguida, outras cruzes
severas se somaram a esta grave
enfermidade, como distrofia muscular e
epilepsia, deformação da coluna e crises
convulsivas todos os dias. Ele ficou preso
a uma cadeira de rodas. Sua situação era
tão desesperadora, que até mesmo os
médicos confessaram nada mais poder
fazer. A partir daí, revoltou-se contra Deus.
Mas Hugo sabia que só uma coisa poderia
fazer: rezar e clamar a Deus. Em 28 de abril
de 1990, ele fez uma peregrinação a Roma
e foi apresentado a Madre Teresa que,
naqueles diasc estava em Roma. Ela o
consolou e o afagou. Foi-lhe proposto ir
rezar no Santuário da Divina Misericórdia
em Trento, mas ele recusou.

 No dia seguinte, 29 de abril, Hugo foi
levado à audiência do Santo Padre, no
salão Nervi, com a medalha no pescoço
e a imagem em seus braços para o Papa
abençoar, mas com algum
constrangimento, porque ele nunca foi um
bom cristão. No momento seguinte, já nos
degraus da Basílica de São Pedro, João
Paulo II passou perto dele. O Papa olhou
para ele, parou, abençoou a imagem e
perguntou-lhe: “como tu estás?” Hugo,
neste momento deu vazão a todo seu

desespero, sentiu-se completamente
desconfortável e entrou em profunda
crise. Colocou naquele choro toda sua
vida de tristeza e sua revolta.

O Papa ouviu-o, sorriu-lhe com carinho
e, depois, disse: ”Mas como podes
estar em crise se tens em teus braços
Jesus Misericordioso? Compromete-
te com Ele e reza a minha irmã
Faustina que interceda por ti”.

Hugo foi tocado pelas palavras do Papa.
Algo mudou dentro de si mesmo. Ele
decidiu ir ao Santuário da Divina
Misericórdia em Trento. Em frente àquela
Imagem de Jesus, rezou por três dias. No
quarto dia, algo inexplicável e extraordinário
aconteceu. De repente, ele percebeu que
a imagem ficou viva e Jesus estava
realmente estendendo-lhe Seus braços.
Hugo sentiu em todo o seu corpo um calor
muito forte. Ele encontrou-se de pé, com os
braços estendidos ao Senhor e pediu-Lhe
com força. Ele viu Jesus chegar até ele, com
aquela túnica branca, flutuando como que
tocada por uma brisa. Em uma fração de
segundo, ele exclamou: “Meu Deus, mas
Ele é o homem da Galiléia. E vem ao meu
encontro! “ Ele não acreditou no que os
seus olhos viam, pensava que estava
ficando louco, sonhando. Neste ponto,
escutou Jesus falando estas palavras, bem
claras: ”Levanta-te e caminha!” E ele
começou a andar. De repente, todas as
doenças graves que o afligiam
desapareceram, ficou curado.
Imediatamente encontrou-se fisicamente
saudável como era antes da doença. Em

um instante era outra pessoa. Para
certificar-se, correu para fora,
desconcertado, mas feliz.

Em 19 de agosto, Hugo retornou à
Basílica de São Pedro, para a audiência
do Papa. Ele foi   novamente levado ao
Papa. Não havia mais lágrimas de dor,
mas apenas alegria. Ele contou a João
Paulo II a imensa graça que recebeu e
agradeceu-lhe por ter recomendado, no
dia 29 de abril, dirigir-se à Divina
Misericórdia. A partir deste momento, ele
começou uma nova vida.

Enquanto isso, a pedido do arcebispo
de Split, Dom Franic, amigo de Mediugórie,
o quadro foi enviado para Split, para uma
grande procissão pela paz, com destino a
Mediugórie, onde foi colocado na Capela
da Adoração e, depois, transferido para a
igreja de Šurmanci, onde se encontra até
hoje. Nesta igreja, além do quadro de Jesus
Misericordioso, são mantidas, para
veneração dos peregrinos, uma relíquia de
Santa Faustina e de São João Paulo II.
Fonte: http://medjugorje.altervista.org/
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