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CORREIO DA MÃE PEREGRINA 

      Campanha da Mãe Peregrina | Diocese de Lisboa | Setembro 2015  

	  
Queridos	  Amigos	  da	  Campanha	  da	  Mãe	  Peregrina!	  

	  
	  
Após	  o	  período	  de	  férias	  estamos	  de	  volta	  para	  mais	  um	  ano	  de	  actividades.	  
	  
	  
	  Este	  ano	  queremos	  continuar	  a	  cumprir	  o	  “sonho	  missionário	  de	  chegar	  a	  todos”	  como	  nos	  desafia	  o	  Papa	  Francismo	  
na	  sua	  exortação	  apostólica	  “A	  alegria	  do	  Evangelho”	  e	  que	  o	  Cardeal	  Patriarca	  de	  Lisboa,	  Sr.	  D.	  Manuel	  Clemente,	  
tomou	  como	  mote	  do	  Sínodo	  Diocesano	  de	  2016	  sobre	  a	  Evangelização.	  	  
	  

	  
No	  Movimento	  Apostólico	  de	  Schoenstatt	  acreditamos	  que	  
a	  Campanha	  da	  Mãe	  Peregrina,	  que	  mais	  não	  é	  do	  que	  uma	  
forma	  organizada	  de	  levar	  Nossa	  Senhora	  a	  todas	  as	  casas,	  a	  
todas	  as	  famílias	  que	  a	  quiserem	  receber	  e	  rezar	  com	  Ela,	  é	  
um	  meio	   privilegiado	   e	   eficaz	   de	   Evangelização	   no	   tempo	  
que	  vivemos.	  Responde	  também	  a	  um	  anseio	  do	  nosso	  Pai	  e	  
Fundador,	  Padre	  José	  Kentenich,	  que	  é	  o	  de	  dar	  a	  conhecer	  
Maria	   e	   a	   sua	   pedagogia	   a	   todos	   os	   povos,	   sempre	   ao	  
serviço	  da	  Igreja	  Católica.	  
	  
	  
	  
Temos	  também	  o	  dever	  de	  corresponder	  a	  um	  outro	  desejo	  
do	  Papa	   Francisco:	   viver	   o	   próximo	  ano	  pastoral	   com	  uma	  
especial	   atenção	   à	   dimensão	  misericordiosa	   de	   Deus	   e	   da	  
Igreja.	   É	   também	   uma	   característica	   muito	   própria	   da	  
Campanha	  da	  Mãe	  Peregrina	  que	  nas	  suas	  visitas	  regulares	  
a	   tantas	   famílias	   leva	   alento,	   coragem	   e	  misericórdia	   para	  
tantas	  pessoas.	  

	  
	  
Através	  de	  alguns	  testemunhos	  que	  nos	  vão	  chegando,	  quer	  em	  forma	  de	  partilha	  mais	  pessoal,	  quer	  por	  escrito	  de	  
forma	  a	  poderem	  ser	  publicados,	  apenas	  vislumbramos	  uma	  pequena	  parte	  da	  transformação	  que	  vai	  acontecendo	  
nos	  corações	  de	  quem	  a	  Ela	  se	  entrega.	  Temos	  a	  certeza	  que	  no	  íntimo	  de	  cada	  pessoa,	  de	  cada	  família,	  muito	  mais	  
vai	  acontecendo	  através	  das	  mãos	  incansáveis,	  ternas	  e	  misericordiosas	  da	  nossa	  querida	  Mãe.	  
	  
	  
É	  hora	  também	  de	  anunciar	  que	  a	  próxima	  reunião	  de	  coordenadores	  paroquiais	  será	  no	  dia	  19	  de	  Setembro	  no	  
Santuário	  de	  Schoenstatt	  de	  Lisboa,	  onde	  começaremos	  pelas	  10h00	  com	  Eucaristia.	  	  
	  
	  
Lembramos	   também	   que	   a	   entrega	   das	   Imagens	   da	   Mãe	   Peregrina	   da	   Campanha	   de	   Verão	   é	   já	   no	   dia	   20	   de	  
Setembro	  após	  a	  Missa	  das	  12h00	  no	  Santuário	  de	  Schoenstatt	  de	  Lisboa.	  	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
Testemunho:	  A	  Mãe	  Peregrina	  em	  São	  Tomé	  e	  Príncipe	  
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Aconteceu	  no	  dia	  O	  primeiro	  contacto	  da	  Mãe	  Peregrina	  em	  São	  Tomé	  e	  Príncipe	  foi	  em	  Janeiro	  de	  2014	  quando	  cheguei	  à	  Ilha,	  
como	  voluntária	  por	  6	  meses,	  numa	  ONG	  que	  	  apoia	  a	  gestão	  e	  o	  empreendedorismo	  nos	  países	  onde	  está	  presente	  –	  o	  Move.	  	  
Passadas	  poucas	  semanas,	  senti	  que	  Nossa	  Senhora	  pedia	  mais	  de	  mim.	  O	  trabalho	  que	  eu	  desempenhava	  era	  do	  meu	  agrado,	  
mas	  por	  si	  só,	  não	  me	  “enchia	  as	  medidas”.	  Duas	  ou	  três	  conversas	  com	  o	  Secretário	  da	  Paróquia	  da	  Sé	  (na	  cidade	  de	  São	  Tomé),	  
com	  o	  objectivo	  de	  dar	  a	  conhecer	  a	  Mãe	  Peregrina	  e	  também	  de	  descobrir	  de	  que	  maneira	  eu	  poderia	  servir	  a	  paróquia	  durante	  
aqueles	  meses,	  rapidamente	  me	  levaram	  ao	  encontro	  do	  Adílio	  –	  o	  responsável	  pelos	  jovens	  da	  Paróquia	  da	  Sé.	  	  

Comecei	   então	   a	   participar	   em	   várias	   actividades	   e	   em	   todas	   elas	   fazia-‐me	   acompanhar	   da	   Mãe	   Peregrina:	   reunía-‐me	   aos	  
Domingos	  com	  um	  grupo	  de	  jovens	  católicos,	  formando	  uma	  espécie	  de	  grupo	  de	  vida	  onde	  rezávamos	  e	  debatíamos	  temas;	  ía	  
dar	   o	   almoço	   aos	   pobres	   às	   sextas-‐feiras,	   ajudando	   as	   4	   senhoras	   que	   já	   o	   faziam	   habitualmente,	   cozinhando	   e	   servindo	   o	  
almoço	  3	  vezes	  por	  semana;	  ía	  visitar	  alguns	  dos	  empreendedores	  com	  quem	  trabalhava	  e	  que	  na	  presença	  da	  MP	  me	  confiavam	  
as	  suas	  histórias	  de	  vida	  difíceis,	  organizava	  noites	  de	  oração,	  participava	  em	  vigílias…	  No	  entanto,	  o	  meu	  objectivo	  inicial	  nunca	  
se	  chegara	  a	  cumprir:	  pôr	  a	  MP	  a	  circular	  “livremente”,	  deixando-‐A	  a	  peregrinar	  de	  casa	  em	  casa,	  durante	  os	  6	  meses	  em	  que	  eu	  
lá	  estava,	  sem	  que	  fosse	  apenas	  através	  das	  minhas	  mãos.	  Mas	  acontece	  que	  essa	   ideia	  nunca	   foi	  bem	  recebida	  pelo	  simples	  
facto	  de	  a	  minha	  estadia	  ser	  apenas	  provisória,	  e	  não	  quererem	  que	  as	  pessoas	  se	  afeiçoassem	  a	  uma	  Imagem	  que,	  passado	  uns	  
meses,	  iria	  voltar	  para	  Portugal.	  	  

Passaram-‐se	  os	  6	  meses	  e	   regressei	   a	  Portugal	   com	  um	  sentimento	  enorme	  de	  gratidão	  e	   também	  de	  missão	  cumprida.	  Não	  
seria	  de	  estranhar	  que	  não	  aguentasse	  muito	  tempo	  sem	  voltar	  àquela	  terra	  maravilhosa	  que	  me	  recebeu	  de	  braços	  abertos…	  E	  
assim	  foi!	  Em	  Maio	  de	  2015	  voltei	  a	  aterrar	  em	  São	  Tomé,	  novamente	  com	  a	  Mãe	  Peregrina	  e	  desta	  vez	  com	  uma	  missão	  mais	  
ambiciosa	  em	  relação	  a	  Ela:	  deixá-‐La	  em	  São	  Tomé,	  à	  experiência!	  

Alguns	   seriam	   os	   procedimentos	   necessários	   para	   que	   tal	   pudesse	   acontecer:	   em	   primeiro	   lugar,	   perceber	   se	   essa	   seria	   a	  
vontade	  de	  Deus,	   ou	   apenas	   a	  minha.	   Confiei	   que	   essa	   vontade	   ser-‐me-‐ia	   revelada	   através	   da	  maneira	   como	  as	   coisas	   iriam	  
correndo	   durante	   aquelas	   2	   semanas	   de	   férias	   em	   São	   Tomé.	   Teria	   de	   arranjar	   alguém	   que	   quisesse	   ficar	   responsável	   pela	  
Imagem,	  que	  se	  organizasse	  para	  que	  outros	  pudessem	  conhecê-‐La,	  fazendo	  uma	  lista	  das	  casas	  por	  onde	  a	  MP	  passaria;	  tendo	  
este	  alguém,	  teríamos	  juntos,	  de	  apresentar	  esta	  proposta	  ao	  Padre	  da	  Paróquia	  e	  receber	  a	  sua	  aprovação;	  depois	  disso,	  reunir	  
um	   grupo	   de	   pessoas	   que	   possivelmente	   estivessem	   interessadas	   na	   campanha,	   e	   dar-‐lhes	   uma	   formação;	   e	   por	   último,	  
finalmente	  entregar	  a	  MP	  nas	  mãos	  do	  responsável	  e	  poder	  partir	  feliz	  e	  novamente	  com	  o	  sentimento	  de	  missão	  cumprida	  para	  
Lisboa.	  	  

Assim	   foi!	  A	   vontade	  de	  Deus	   foi-‐se	  mostrando	  através	  dos	  SIM’s	  prontos,	   imediatos	  e	  entusiasmados	  de	   todos	  aqueles	   com	  
quem	  falei.	  O	  Adílio,	  actualmente	  o	  responsável	  pela	  MP	  em	  São	  Tomé,	  tem	  neste	  momento	  a	  MP	  com	  ele	  e	  vai-‐A	  levando	  para	  
muitas	  das	  actividades	  em	  que	  participa.	  No	  próximo	  mês,	  se	  tudo	  correr	  como	  esperado,	  a	  MP	  começa	  a	  circular	  de	  casa	  em	  
casa!	  

Margarida	  Castro	  Caldas	  

	  
 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

TOME NOTA! 

Formação de novos Missionários para a Campanha da Mãe Peregrina: Envie um e-mail para campanhamp.lisboa@gmail.com  a 

manifestar a sua intenção. Oportunamente receberá informações de quando se realizará a formação. 

Missa da Campanha da Mãe Peregrina: Todos os 1ºs domingos do mês, às 12h00 no Santuário. Se gostar de cantar ou tocar, 

junte-se a nós às 11h00 para ensaiar. 

Mãe peregrina dos Doentes. Junte-se a nós, missionários da Mãe peregrina dos Doentes, em rede de oração. 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 Internacional: www.schoenstatt.org/pt                     Site 100 anos Internacional: www.schoenstatt2014.org/pt 
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