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O Santuário Nossa Senhora da Paz está situado no centro da cidade de Kinshasa, na República 
Democrática do Congo, a sete quilômetros, aproximadamente, de  Brazzaville (Congo). Esse 
santuário Nossa Senhora da Paz de Fátima, inaugurado  em 13 de julho de 2001, foi construído 
por iniciativa do Cardeal Frederico ETSOU  NZABI BAMUNGWABI. É uma resposta pastoral 
ao desafio que a guerra e as  perspectivas incertas da volta da paz ao nosso país, a República 
Democrática  do Congo, lançavam à nossa Igreja.  Assim quis o Cardeal Arcebispo, para que 
fosse um lugar de recolhimento, de meditação, de escuta da palavra de Deus, de celebração dos 
sacramentos ─ principalmente, do sacramento da reconciliação ─, um marco de oração intensa 
pela paz no mundo, em geral, e pela paz na República Democrática do Congo, em particular. 

Assim como nosso arcebispo, cremos que a paz é um dom de Deus, que essa paz passa através 
da conversão dos corações e da abertura às virtudes evangélicas, em especial ao amor, à 
verdade, à humildade, ao perdão mútuo, à reconciliação, etc.  Nesse esforço de busca comum 
da paz, contamos com a intercessão materna da Virgem Maria, Mãe de Deus e Rainha da Paz. 
Nas numerosas aparições, reconhecidas oficialmente pela Igreja, 
ela não cessa de convidar os discípulos de Cristo a rezar 
insistentemente pela paz, fruto da conversão sincera. 

Com o tempo, o santuário se converteu em um lugar de 
peregrinação para todos os cristãos de Kinshasa. Como foi 
dedicado à Virgem Maria, Nossa Senhora da Paz, os peregrinos 
são convidados, no decorrer de todas as celebrações, a pedir, 
com fé e esperança, o dom da paz para o mundo, em geral, e 
para o Congo, em particular. Pedem a intercessão ponderosa e 
materna da Virgem Maria para que obtenha de Deus, «que 
supera o que se pode imaginar», a paz ao mundo.  

Numerosos cristãos vêm para encontrar a paz do coração. Os 
que vêm regularmente, testemunham que, desde que 
começaram a frequentar o santuário, operou-se uma grande  
mudança em suas vidas. Como Maria leva sempre ao seu Filho,  
passam o tempo a adorar o Santíssimo Sacramento e participam  
as novenas… Eles gostam também de voltar, para agradecer ao 
Senhor por todos os benefícios recebidos por intercessão da Virgem Maria. 

Regularmente, há peregrinações. São mais frequentes em maio e em outubro. 
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“Que todos sejam um” e “Um 
coração e uma só alma” em 
Lingala, o idioma falado em 

Kinshasa. 
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• Peçamos pela paz na República Democrática do Congo, para que acabe a guerra, as violências, a 

injustiça, a marginalização das pessoas vítimas da intolerância 
política. Que pela intercessão da Virgem Maria, o sangue dos 
filhos e filhas da RDC seja apresentado sobre o altar do céu. 
 
• Peçamos pela expansão do carisma marianista na República 
Democrática do Congo e no mundo, que cada rama colabore e 
aprofunde a reflexão sobre este carisma, para um compromisso 
social e eclesial. 
 
• Peçamos pelas decisões da 5ª Assembleia Internacional das 
CLM: que os desafios propostos não desanimem a nova equipe 
internacional. Que nos animemos mutuamente a manter nosso 
olhar fixo em Jesus e que Maria nos acompanhe neste caminho. 
 
• Peçamos pela canonização do Beato Padre Chaminade: que O 
Senhor nos dê sinais visíveis de sua santidade. Que por sua 
intercessão, saibamos acolher e servir Jesus e fazê-lo amado 

pelas pessoas de nosso tempo. 
 
• Peçamos pela Família Marianista: que as 

quatro ramas vivam e cresçam umas com as 
outras no respeito de sua vocação específica e 
se fortaleçam para resistir às tentações da 
natureza em romper a Unidade. 

 
• Peçamos pelas vocações em cada rama da 

Família: que Nossa Senhora de Fátima nos 
obtenha a audácia de fazer um chamado à 
nossa volta, convencidos de que a colheita é 
abundante e que faltam operários. 

 
• Peçamos por todos os que, pelo mundo afora, 

estão unidos a nós pela oração e pela 
confiança na intercessão da Virgem Maria: que 
este tempo vivido em comunhão nos renove 
em nossa vocação, a serviço da Igreja e do 
mundo.  
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