
Trazendo 
esperança a um 
mundo faminto

Um fruto de 
Medjugorje

A Mary’s Meals implementa programas de 
alimentação nas escolas de países em que a pobreza 
e a fome impedem as crianças de obter educação.  

Temos uma ideia simples que resulta. 

Fornecemos uma refeição diária no local de ensino 
de modo a atrair as crianças cronicamente pobres 
para as aulas, nas quais receberem a educação que 
lhes permitirá, no futuro, saírem da pobreza.  

A Mary’s Meals começou por alimentar apenas 200 
crianças no Malawi em 2002. Hoje em dia alimenta 
mais de UM MILLHÃO de crianças todos os dias em 
quatro continentes. 

Em todo o lado em que são servidas as refeições, 
tem havido um aumento de inscrições, assiduidade 
e concentração das crianças nas escolas. 

Com 61 milhões de crianças que não frequentam a 
escola e muitas mais cronicamente pobres, o nosso 
trabalho está apenas no início.

Trabalhamos muito para manter  
os custos baixos e para assegurar  
que pelo menos 93% das doações  
que receberemos vão diretamente  
para as nossas atividades de caridade.

Pequenos 
atos de 
amor

A campanha Mary’s Meals surgiu em 2002 quando Magnus 
MacFarlane-Barrow visitou o Malawi durante a fome, onde 
conheceu uma mãe que estava a morrer com SIDA. Quando o 
Magnus perguntou ao filho mais velho da senhora, o Edward, 
qual era o seu sonho, ele respondeu simplesmente…

. . .“EU QUERO TER COMIDA SUFICIENTE PARA 
COMER E UM DIA PODER IR À ESCOLA.”
Esse foi o momento-chave de inspiração que levou à criação da 
Mary’s Meals.

Hoje em dia, por todo o mundo, milhões de crianças faltam à 
escola por causa da pobreza. Em vez de terem uma educação, 
eles estão a trabalhar nos campos, a mendigar nas ruas ou a 
andar entre o lixo para sobreviverem. 

Outros milhões vão às escolas com tanta fome que não se 
conseguem concentrar e aprender. Mas, graças aos generosos 
apoiantes da Mary’s Meals, mais de UM MILHÃO de crianças – 
em África, na Asia, América Latina e nas Caraíbas – estão hoje 
sentadas nas salas de aula com estômagos cheios, aprendendo 
a ler e a escrever. Essas crianças podem tornar-se os homens 
e mulheres que irão tirar as suas comunidades da pobreza e 
acabar com a dependência deles nesta ajuda. 

A maioria do trabalho – tanto nos países onde se recolhe fundos 
como nas comunidades onde são entregues as refeições – é feito 
por um exército de voluntários, que realizam muito pequenos 
atos de amor em nome da Mary’s Meals.

Contando com o suporte em todo o mundo, Mary’s Meals tem 
organizações filiadas registadas na Áustria, Canada, Croácia, 
Alemanha, Itália, Irlanda, Holanda, Espanha, Reino Unido e nos 
Estados Unidos, bem como grupos internacionais de angariação 
de fundos na Austrália, Bélgica, Dinamarca, França, Portugal, 
Eslovénia, Suíça e Emirados Árabes Unidos.

O trabalho da Mary’s Meals surgiu em Medjugorje na Bosnia-
Herzegovina, onde a Virgem Maria aparece desde 1981.

Em 1992, a família MacFarlane-Barrow lançou um apelo para 
ajudar pessoas que estejam na Bosnia-Herzegovina, que na altura 
tinha sido devastada pela guerra. Eles começaram a ajudar a 
partir de sua casa, em Argyll, Escócia: Casa de Acolhimento da 
Família Craig Lodge, um centro de retiro Católico que se sentiram 
inspirados a abrir após a peregrinação que fizeram em família a 
Medjugorje em 1983.

Receberam doações de comida, roupa, cobertores e 
medicamentos, e a primeira fornada de ajuda foi entregue aos 
campos de refugiados situados perto de Medjugorje.

A família ficou impressionada com a resposta tão generosa  
do público, e o que começou por ser uma entrega pontual de 
ajuda, rapidamente se tornou numa organização internacional de 
caridade. 

Aqueles envolvidos 
nos primeiros 
projetos da Mary’s 
Meals foram pessoas 
cujas vidas foram 
mudadas com 
peregrinações a 
Medjugorje e, por 
isso, escolheram 
dar um nome à 
organização em 
honra a Maria, a Mãe 
de Jesus. O nosso 
trabalho consiste, 
respeita e ajuda 
pessoas de todas e 
nenhuma religiões.

ANO INTEIRO DE ESCOLARIDADE. 

Custa £13.90 / €15.60 / $19.50
alimentar uma criança durante um 



Mary’s Meals 
– um fruto de 

Medjugorje

A NOSSA VISÃO 
A nossa visão é que cada criança receba uma refeição por 
dia na sua escola, e que todos aqueles que têm mais do 
que precisam partilhem com os que carecem das coisas 
mais básicas. 

VISITE-NOS OU ENTRE EM CONTACTO
Terá uma calorosa 
receção no nosso 
centro em Medjugorje, 
perto da Igreja de  
St James:

Mary’s Meals 
Bosnia-Herzegovina 
Bijakovići bb 
88260 Čitluk 
Međugorje

Email: medjugorje@marysmeals.org  
Tel: 00387 36 655 178

Lá poderá conhecer a nossa equipa, aprender mais 
sobre o nosso trabalho, arranjar um testemunho para o 
seu grupo de peregrinação ou levar algum dos nossos 
recursos -chave, incluindo o nosso filme premiado – 
Generation Hope and Child 31 – e o livro mais vendido  
do nosso fundador Magnus MacFarlane-Barrow, The 
Shed That Fed A Million Children.

JUNTE-SE A NÓS ONLINE PARA DESCOBRIR 
O QUE PODE FAZER PARA AJUDAR A 
MARY’S MEALS

/marysmeals Encontre-nos em:

marysmeals

www.marysmeals.org

“SE NÃO PODES DAR DE COMER A CEM 
PESSOAS, ENTÃO DÁ APENAS A UMA.”

Madre Teresa

P
a

p
e

 I
v
a

n
a

 P
a

v
la

 I
I

Fra Radovana Petrovića
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