
CORREIO DA MÃE PEREGRINA
Campanha da Mãe Peregrina do Santuário de Lisboa | Novembro 2015

Encontro de missionários da Campanha da Mãe Peregrina e famílias de Camarate:

"No dia  26 de setembro de 2015,  na  acolhedora Casa das  Irmãs
Discípulas do Divino Mestre, pelas 16h, algumas das muitas Famílias
a quem a Virgem Peregrina de Schoenstatt  visita na Paróquia de
Santiago Maior de Camarate, reuniram-se num encontro informal,
abraçadas a Jesus e Maria, através do terço, Transformando-o num
Terço muito cheio de Vida,  com o esplendor do Espírito Santo a
passar, quer na escuta da Palavra de S. Lucas nos Mistérios Gozosos,
quer pelos testemunhos, ações de graças a Deus, quer através de

preces bem sentidas. Terminou com um lanche/ convívio e ficou o pedido de muitos para que outros encontros
aconteçam."                                                                                                                                                                  Edite Alvarenga

Caminho de Coroação das Imagens da Mãe Peregrina: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formação de novos Missionários: 08 de Novembro de 2015 no Santuário de Schoenstatt de Lisboa das 15h às 18h.

Missa da Campanha da Mãe Peregrina: Todos os 1ºs domingos do mês, às 12h00 no Santuário.

Mãe peregrina dos Doentes. Rede de oração na última 4.ª feira de cada mês, às 21.30 no Santuário.

Contribuições para a Campanha da Mãe Peregrina. Transferência bancária – NIB 0033.0000.45434119158.05; por cheque ou vale

postal – à ordem de Associação Schoenstatt Lisboa e enviado para Campanha da Mãe Peregrina, Praça de Damão, 7 1400-085 

Restelo, Lisboa; ou através dos missionários. 

Site Schoestatt Portugal: www.schoenstatt.pt                                   Site Schoestatt Lisboa: www.lisboa.schoenstatt.pt

              Movimento Apostólico de Schoenstatt | Praça do Damão, 7 Lisboa | campanhamp.lisboa@gmail.com

                

               Da bula de convocação do ano da misericórdia Misericordiae Vultus” 

do Papa Francisco

"Há momentos em que somos chamados, de maneira ainda mais intensa, a fixar o olhar na misericórdia, para
nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai. Foi por isso que proclamei um Jubileu Extraordinário da
Misericórdia como tempo favorável para a Igreja, a fim de se tornar mais forte e eficaz o testemunho dos
crentes. “
“«É próprio de Deus usar de misericórdia e, nisto, se manifesta de modo especial a sua omnipotência». Estas
palavras de São Tomás de Aquino mostram como a misericórdia divina não seja, de modo algum, um sinal de
fraqueza, mas antes a qualidade da omnipotência de Deus. É por isso que a liturgia, numa das suas colectas
mais antigas, convida a rezar assim: «Senhor, que dais a maior prova do vosso poder quando perdoais e Vos
compadeceis… » Deus permanecerá para sempre na história da humanidade como Aquele que está presente,
Aquele que é próximo, providente, santo e misericordioso. “

Ponto de conquista da coroa:
Das obras de misericórdia, vamos "dar de comer a quem tem fome" - dar um passo em direção a alguém que
esteja a passar por grandes privações, e se necessário dar mesmo alimentos.
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