
PEREGRINAÇÃO 

SECRETARIADO RAINHA DA PAZ - BH 
 

MEDJUGORJE 
BARCELONA –LOURDES  

AVIGNON - LA SALLETE – TURIM  

 
20 SETEMBRO - 05 OUTUBRO 2017 (16dias) 

 
Diretor Espiritual: Pe. PAULO SÉRGIO  

Guia: MIROSLAV DEUR (Fala português e croata)  
 

 

 
Basilica Sagrada Família 

BARCELONA 

 

 
VALOR TOTAL 4.750,00 DÓLARES - Saídas de São Paulo e Belo Horizonte. 
 (Tarifa e roteiro sujeitos à alteração, devido à instabilidade econômica mundial). 

 
20SET (QUA) – BRASIL / BARCELONA. 

Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Barcelona – ESPANHA. 

 

21SET (QUI) – BARCELONA 
Tour de ônibus até o Passeio de Grácia, onde se encontram as famosas casas de Gaudí: 

Casa Batlló e La Casa Mila. Visitaremos o famoso Mercado La Boqueria, Plaza de Catalunya 

e o medieval Bairro Gótico e suas fascinantes catedrais. Continuamos até a famosa Las 

Ramblas, uma rua colorida, animada e barulhenta que mostra o verdadeiro espírito de 

Barcelona. Jantar e pernoite. 

 

22SET (SEX) – BARCELONA / LOURDES (450 km) 
Visita à fascinante Catedral da Sagrada 

Família, obra-prima do "Arquiteto de Deus" 

Antonio Gaudi, um católico devoto que projetou 

a catedral da Santa Família com 18 torres: 12 

para os apóstolos, 4 para os evangelistas, uma 

para Maria e uma para Jesus. Depois seguiremos 

para Lourdes. Jantar e pernoite. 

 

23SET (SAB) – LOURDES 
Visita ao Santuário de Lourdes, onde a Virgem 

Maria apareceu em uma caverna para Bernadette 

Soubirous em 11 de fevereiro de 1858. Tour à 

gruta das aparições, Cripta, Basílica da 

Imaculada Conceição, Tempo livre para banho 

nas águas de Lourdes, Basílica do Santo Rosário, basílica subterrânea, via sacra no  

Monte Calvário, casa de Bernadette. Após o jantar, participação na procissão com velas. 

 

24SET (DOM) – LOURDES / AVIGNON (490 km) 
Manhã livre - saída para Avignon. Jantar e pernoite. 

 

25SET (SEG) – AVIGNON / LA SALETTE (280 km) 
Visita a Avignon onde conheceremos a catedral, o 

pequeno palácio, as muralhas da cidade, o Palácio do 

Papa, a ponte de Avignon e a Praça de Horloge. Após, 

seguiremos viagem para La Salette, onde Nossa Senhora 

apareceu a duas crianças no ano de 1846. Jantar e 

pernoite. 

 

26SET (TER) – LA SALETTE / TURIM (250 km) / COLLE DOM 

BOSCO (50 km) Pela manhã, seguiremos para Turim, com visita à Catedral de São João 

Batista, onde se encontra o Santo Sudário depositado em uma urna, e sua réplica exposta. 

Lá visitaremos a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora e seguiremos para o Santuário de 

São João Bosco. Jantar e pernoite. 



27SET (QUA) – COLLE DOM BOSCO / ROSA MISTIA (230 km) / OPATIJA (380km) 

Pela manhã, seguiremos para Montichiari onde, em 1947, ocorreram as 

aparições de Nossa Senhora sob o título de Rosa Mística. Depois 

iremos para Opatija, conhecida como a Monte Carlo croata, situada na 

famosa costa do mar Adriático.  

 

28SET (QUI) – OPATIJA / VISOVAC (325km) / MEDJUGORJE (200km) 

Saída com destino à Ilha de Visovac, onde se encontra o Mosteiro 

Franciscano considerado um oásis de paz e oração. Neste local, 

durante os momentos mais difíceis da luta contra os turcos, os 

religiosos mantiveram fortalecidas a fé, a cultura e a identidade 

croata. Depois seguiremos para MEDJUGOJRE !  

 

28SET (QUI) a 04 OUT (QUA)  PROGRAMAÇÃO DA PARÓQUIA DE MEDJUGORJE. 
 

PROGRAMAÇÃO PARA NOSSO GRUPO: Missa diária em português. Encontros 

com sacerdotes franciscanos de acordo com as possibilidades do 

momento. Subida à Colina das Aparições – Podbrdo, rezando o rosário, ao 

Monte da Cruz-Krizevac, meditando a Via-Sacra, ao Túmulo de Pe. Slavko e à imagem de 

bronze de Jesus Ressuscitado da qual, durante anos, sai, continuamente, gotas de água. 

Visita à Comunidade Cenáculo onde acontece a recuperação de drogados, somente com oração 

e trabalho, à Aldeia da Mâe, fundada pelo Pe.Slavko Barbaric, para acolher crianças 

órfãs órfãos após a guerra e que funciona ativamente até hoje. 

 

Importantíssimo: Para que o peregrino tenha 

um aproveitamento espiritual profundo em 

Medjugorje, é importante que viva as 

primeiras palavras da RAINHA DA PAZ, ditas 

naquela terra abençoada: PAZ e RECONCILIAÇÃO, 

fazendo uma sincera confissão. Medjugorje é 

considerada, hoje, “o confessionário do 

mundo”. É importante ter momentos 

particulares de oração, adoração e meditação, 

conforme seu coração inspirar. Diz Pe. Jozo: 

“O peregrino que vai a Medjugorje, de coração 

aberto, nunca volta o mesmo!” 
 

 

04OUT (QUA) – MEDJUGORJE / DUBROVNIK 
Saída para Dubrovnik para embarque com 

destino ao Brasil. 

 

05OUT (QUI) – BRASIL Chegada ao Brasil. 

 
INCLUÍDO NO PREÇO: 

- Bilhete aéreo e taxas de embarque; 

- Ônibus conforme programa; 

- Hospedagem em hotéis categoria turística superior; 

- Meia pensão na Espanha, França e Itália. (café da manhã + jantar). 

- Pensão completa em Medjugorje (café da manhã, almoço e jantar). 

- Seguro viagem até 69 anos. Acima dessa idade, consultar adicional na ficha de 

inscrição, Todas as taxas de serviço e imposto IVA. 

 

EXCLUÍDO DO PREÇO: 

- Gorjetas e extras de caráter pessoal; 

- Bebidas e refeições não especificadas; 

- Entradas não expressamente mencionadas no programa e o que não estiver especificado no 

item “Incluído no preço”. 

- Adicional para quarto individual: 600 dólares americanos. 
 

INSCRIÇÃO: 
 

SECRETARIADO RAINHA DA PAZ 
Av. Álvares Cabral, 344/609  

30.170-911 – BELO HORIZONTE – MG 

TELEFAX: (31) 3273-8654  

E-MAIL: rainhadapazbh@hotmail.com 

PRISMAZUL 
RUA TRÊS DE MAIO, 70  VILA MARIANA 

04.044-020 – SÃO PAULO – SP 

TELEFAX: (11) 5572-2697  

E-MAIL: prisma.turismo@uol.com.br 

 

mailto:rainhadapazbh@hotmail.com

