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ALIANÇA DE AMOR 2014 

 
2013 – 2014: Brilhe a luz da vossa Aliança! 
 
Queridas famílias e amigos da Mãe Peregrina, 

Este ano é especial porque estamos a celebrar o jubileu dos 100 anos da fundação do Movimento de Schoenstatt. Tudo começou 
no pequeno Santuário através de uma Aliança de Amor feita com Nossa Senhora, a 18 de Outubro de 1914. 

A Campanha da Mãe Peregrina é um dos frutos da Aliança, mas é também um meio privilegiado para levar esta mensagem para o 
mundo de hoje: a Aliança de Amor como caminho para viver e anunciar o evangelho.  

A nossa proposta para este ano pastoral é aprofundar a mensagem da Aliança, ao longo de nove meses, de Fevereiro a Outubro. 
Para isso, enviaremos material cada mês, orientado pelo lema: Brilhe a luz da vossa Aliança. Desta forma, pretendemos que a 
mensagem da Aliança chegue a todas as famílias e, sobretudo, seja cada vez mais vivida por cada missionário. Então, com toda a 
Família de Schoenstatt, iremos renovar a Aliança em Outubro de 2014.  

Com esta proposta queremos também responder de forma criativa ao desafio pastoral que temos no Patriarcado para este ano: A 
fé atua pela caridade. De facto, a Aliança de Amor ajuda-nos a viver a fé na vida concreta, é uma rede de solidariedade entre 
famílias e impulsiona-nos ao amor fraterno.  

Com o desejo de muitas bênçãos para todos, Padre José Melo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Mãe Peregrina, no encerramento do Ano da Fé na Diocese de Setúbal 

 
Num gesto de reconhecimento pelas graças recebidas, nas terras da Diocese de Setúbal, e para 
marcar o encerramento do ano da Fé da nossa Diocese, em Procissão Eucarística, caminhámos, 
acompanhados com a nossa Mãe, com passos de Fé, passos de Alegria, passos de Confiança, 
passos Solidários, até ao Santuário de Cristo Rei. 

As palavras do Pastor desta Diocese fizeram 
eco no nosso coração quando convidou os 
presentes a “subir ao Santuário de betão, 
lugar de encontro com o verdadeiro 
Santuário que é Jesus”. Disse ainda: 
“Abramos-Lhe o coração dia a dia, 
deixando-nos conduzir sempre pela Sua 
palavra e pelo Seu Espírito, vivendo no 

amor de Deus e do próximo, a começar pelos pobres e aprendendo a ver, a 
julgar, a ouvir, a amar e a agir ao jeito de Jesus, num desejo sincero de 
conversão realizada na comunhão da Igreja.” 

D. Gilberto lembrou a importância de cada um de nós ser um Santuário Coração: 

“Este Santuário (de Cristo-Rei) é um apelo continuo a Acolher o Senhor. O essencial é que cada um de 
nós abra o coração a Cristo para que Ele reine. Que a Virgem Maria, modelo perfeito de fé, nos ensine a 
todos - adultos, queridos jovens e crianças – com a sua oração e exemplo a caminhar para o Céu com 
esperança, mesmo na dor e cantando: iremos com alegria para a Casa do Senhor.” 

 
“Nada sem Ti, nada sem Nós” 

 
É o lema que leva cada um de nós a vincular-se a MARIA, como caminho de salvação e encontro com 
Cristo vivo e ressuscitado. 
 

Brilhe a Luz da nossa Aliança 

Lina e Ana  
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Alianças de Amor em Mora, Alentejo, no dia 8 de Dezembro de 2013 

 
Melhor presente não poderíamos dar a Nossa Senhora neste dia da sua Imaculada Conceição: 22 missionários da Mãe Peregrina 

selaram a sua Aliança de Amor com a Mãe Três Vezes Admirável de 

Schoenstatt, durante a Celebração Dominical da Paróquia de Nª Srª da 

Graça. Presidida pelo P. Mário Tavares e concelebrada pelo nosso P. Zé 

Melo, viveu-se um momento profundo de recordação das diversas 

Consagrações feitas ao longo da nossa história de Portugal, cabendo  a nós 

agora a tarefa de lhes darmos continuidade: Tua Aliança - nossa missão! 

Cristina Teixeira 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Missão em Nacuxa, Moçambique 

Caros irmãos missionários da nossa Mãe Peregrina, acabamos a nossa missão em Nacuxa-Moçambique que durou 3 meses. Aí, 

durante este tempo, estivemos a trabalhar com cerca de 500 jovens do Instituto Politécnico de Nacuxa, onde estudam 

agropecuária e análises de solo, alimentos e águas. 

O mais importante foi o conhecimento que a nossa Mãe deu 

sobre si mesma, sobre a oração, o amor e carinho que Ela 

derramou durante este tempo sobre eles. Sempre 

estivemos juntos nas orações e na Eucaristia  diárias com 

os seminaristas e também nas Eucaristias dominicais, bem 

animadas e cheias de Fé. Partimos em peregrinação ao 

túmulo do Mártir Cipriano, onde esteve a presidir a 

Eucaristia campal Dom Germano, bispo da diocese de 

Nacala (onde pertence Nacuxa), sempre presente junto de 

quem ficava doente. 

Rezámos juntos o terço missionário nas últimas quintas-feiras de cada mês, participação bem vivida! Enfim, uma missão cheia do 

amor da nossa Mãe. A Sua presença ficou marcada para sempre nesta comunidade juvenil! Sabem uma coisa? Há um pedido da 

parte dos seminaristas e do seu Reitor do Seminário Menor de S. Francisco Xavier, em Nacuxa:  “Enviem-nos por favor  para este 

seminário uma imagem desta nossa Mãe, para ela nos ajudar a caminhar neste caminho que nos propomos realizar. Que bom 

seria ter connosco a nossa Mãe e Rainha das missões!”. 

Termino assim o relato da nossa missão em Nacuxa, onde a nossa Mãe aliviou muitas angústias, medos, dores etc.. e irradiou 

com o seu amor um povo que sofre diariamente a sua condição de ser pobre! Agora continuamos o nosso caminho de missão aqui 

em Portugal.  

Mano Rui Bernardo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOME NOTA! 

Celebração dos 100 anos da Aliança de Amor. Peregrinação a Fátima com toda a Família Portuguesa de Schoenstatt de 2 a 4 de 
Maio. No dia 4 de Maio a celebração contará com a presença do Patriarca de Lisboa, Sr. D. Manuel Clemente. 
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 21h30 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.  


