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Campanha Verão 2014: 
A caminho do Jubileu de 
Schoenstatt

Como vem sendo habitual a 
campanha de verão inicia a 6 de 
Julho e termina a 21 de Setembro.

Encontro de Missionários 
Coordenadores Paroquiais da 
Campanha da Mãe Peregrina

Foi  no  dia  07  de  Junho  que
aconteceu  este  encontro,  num
ambiente  muito  simples  e  familiar,
como é próprio do nosso movimento,
no  qual  tivemos  a  oportunidade  de
partilhar  experiências,  alegrias  e
dificuldades  próprias  desta  missão.
Estiveram  presentes  os
coordenadores  das  paróquias  da
Lourinhã, S. Julião da Barra, Cascais,
Alto  da  Barra/Nova  Oeiras,  Olivais
Sul,  Corroios/Vale  de  Meaços,
Alfragide,  Corroios/Santa  Marta,
Feijó/Vale  das  Flores,  Charneca  da
Caparica,  Amadora,  Linda-a-Velha,
Camarate e Amora.

Encontro de Missionários da Campanha da Mãe Peregrina dos Doentes

Aconteceu no dia 25 de Junho, última 4ª feira do mês. Como é habitual começámos por rezar o Terço no Santuário e depois
seguimos para a reunião na qual fizemos a avaliação de mais um ano desta missão tão particular e partilhámos experiências. 

A Campanha da Mãe Peregrina deseja a todos os Amigos, Missionários e Coordenadores umas boas férias!

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

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

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