Peregrinação - MEDJUGORJE

De 24 de Junho a 02 Julho 2019
Medjugorje, é hoje em dia, uma realidade marcante na espiritualidade à escala mundial. Pequena vila, situada na Bósnia
Herzegovina onde desde 1981 têm sido referidas as Aparições de Nossa Senhora. As mensagens deixadas contribuíram
para uma vivência única, originando inúmeras conversões bem como tomadas de consciência que alteram a vida das
pessoas levando a uma prática religiosa mais dinâmica, mais profunda e a uma paz interior que se revela
progressivamente. Milhares de testemunhos dos que aí estiveram “com o coração” transmitem como se torna importante
ir até ao local onde “ o céu toca a terra”. (já foram 40 milhões de pessoas de todo o mundo).

24 Junho: Lisboa/Medjugorje
04.00h: Concentração dos peregrinos junto aos CTT. 06:15h: Formalidades de embarque e partida
no voo de LH para SPLIT via Munique. Chegada às 10:10h e partida para Split às 15:15h. Chegada
às 16:30h. Transporte em autocarro privado para Medjugorje. Jantar e alojamento na pensão.
De 25 de Junho a 1 de Julho: Medjugorje
Dias inteiramente dedicados ao conhecimento e aprofundamento de informação relacionada com
as Aparições de Nossa Senhora. Possibilidade de ir ao Krizevac, Monte Pobdro, Cruz Azul,
Cenáculo, entre outros. Participação no programa elaborado pela Paróquia de Medjugorje
(celebrações, confissões, adorações, orações).
Dia 25/06: Celebrações especiais do trigésimo oitavo aniversário da Nossa Senhora.
2 Julho: Medjugorje/Lisboa
Em hora a combinar saída para a Cruz Azul para assistir à eventual aparição da Nossa Senhora à
Mirjana. 12:00h saída do hotel e transporte em autocarro privado em direcção ao aeroporto de
Split. Partida no voo da LH às 17:10h, via Munique, chegada a Lisboa pelas 21:40h.
Preço por pessoa em Quarto Duplo: 695.00€
Suplemento para Quarto Individual: 90.00€
A Viagem Inclui: Passagem aérea com todas as taxas inerentes (à data de 19/07/2018), transferes
da Croácia a Medjugorje e regresso, estadia 8 noites em meia pensão: pequeno-almoço, almoço
incluído e alojamento na Pensão (c/ elevador e ar condicionado) e seguro de viagem.
Acompanhamento do Sr. Pe. Macedo. Obs.: As taxas dos aeroportos poderão sofrer
aumento caso haja alteração de câmbio e aumento de combustível. INSCRIÇÕES ATÉ 20
de Maio 2019 com 30% de sinalização. LUGARES LIMITADOS! OBS.: Obrigatório
Cartão Cidadão válido.

Venha vivenciar momentos de espiritualidade nunca antes experimentados!

