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A MÃE PEREGRINA EM FÁTIMA, NA CELEBRAÇÃO DOS 100 ANOS DE SCHOENSTATT
A Campanha da Mãe Peregrina esteve muito bem representada nos dias de festa da Família Portuguesa de Schoenstatt que
decorreram em Fátima e a caminho de Fátima.
Nos dias 2 e 3 de Maio mais de 600 pessoas peregrinaram a pé desde Alcobaça a Fátima, onde se
juntaram no dia 4 a mais de 1400 pessoas para os festejos oficiais em Portugal dos 100 anos de
Schoenstatt.
Durante a peregrinação celebrámos a Santa Missa no
lindíssimo castelo de Porto de Mós onde foram
colocadas junto do altar todas as Imagens da Mãe
Peregrina que nos acompanharam nestes dias.
Já no dia 4 de Maio, o grande dia de festa, foi bonito
ver chegar ao Centro Paulo VI tantos missionários que
se fizeram acompanhar pelas suas Imagens.

Da parte da tarde rezámos o terço e celebrámos a Missa na Capelinha das Aparições, onde a Campanha da Mãe Peregrina a nível
Nacional ofereceu a Nossa Senhora o mapa de Portugal feito em Cortiça sobre o qual estão assinalados os 4 Santuários de
Schoentatt (Dioceses de Braga, Porto, Aveiro e Lisboa) e onde estão marcados todos os locais onde a Mãe Peregrina tem
marcado a sua presença nas Paróquias, Escolas, Famílias, Doentes, Crianças e outros Projetos. Este mapa pretende simbolizar o
nosso empenho pela missão de Schoenstatt e testemunhar a herança deixada pelo nosso fundador: “Dilexit Ecclesiam” – Amou a
Igreja!”
João M.F.

PEREGRINAÇÃO DAS CRIANÇAS AO SANTUÁRIO DE SCHOENSTATT DE LISBOA NO DIA 30 DE MAIO
Foi com imensa alegria que 25 crianças do Centro Social Francisco de Assis com idades compreendidas entre os 4 e 5 anos
fizeram a sua peregrinação anual ao Santuário de Lisboa.
Nossa Senhora recebeu as orações destas crianças dentro da sua morada e ainda recebeu os trabalhos que cada um preparou na
sua casa e com a colaboração da sua família.

Dêmos graças por esta iniciativa da Instituição e pelos frutos de evangelização que através da Mater podemos ver nos mais
pequenos e suas famílias.
Sandra M.F.
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MISSIONÁRIOS EM ODIVELAS NO DIA 18 DE MAIO
O meu coração veio cheio e consolado pela espiritualidade de amor que viveu na celebração do dia 18 de Maio em Odivelas.
Na Igreja Matriz, foi preparada a mesa para acolher as “Mães” com os beijinhos de mãe, (flores que a Fátima Oliveira colocou
individualmente para acolher cada imagem), e assim, após a procissão inicial, todas as imagens foram ali colocadas pelos
missionários da Mãe Rainha.
Depois de explicado o sentido, cada participante daquela
Eucaristia Comunitária, foi convidado a escrever os seus
pedidos e agradecimentos, bem como as suas intenções de
oração para o capital de graças, que depois foi recolhido
em ânforas de barro durante o momento da Apresentação
dos dons.
Por essa altura, cantávamos a bela música que diz: “Se
hoje se acaba o vinho na tua vida: Tens aí tua Mãe…” e eu
pensei que não poderia ter sido escolhido melhor texto
para aquele momento. Sucede que ele tinha sido escolhido
antes mesmo de saber que existiria aquela recolha para o
capital de graças, e naquele momento, eu percebi que o
Céu mesmo o tinha escolhido, apenas servindo-se deste
fraco instrumento.
Quantas vezes pensamos que somos nós que fazemos as coisas, quando na verdade, apenas somos conduzidos e ajudados a fazêlas pelo Altíssimo que sempre está connosco. Foi a minha meditação naquele momento da Eucaristia, e ali mesmo dei graças
pela docilidade com que acompanhou toda a preparação, escolha dos cânticos, e até mesmo a força da voz que só mesmo o Céu
me pode dar quando rezo cantando nas missas.

Padre Zeca presidiu à Eucaristia muito inspirado e acho até que muito emocionado (pelo menos eu assim o senti).
E o Céu desceu ali com o seu séquito de anjos. No momento em que o Senhor se deu em alimento, cantávamos que “Se
conhecesses como Eu te amo, deixarias de mendigar qualquer amor e …serias mais feliz!” Grande Verdade que nos foi
recordada!
Quando, após a Ave-maria da Acção de Graças, se fez a renovação da Aliança de Amor com a Consagração à Mãe, tantos estavam
maravilhados com o espírito da celebração. No final, bastantes pessoas fizeram perguntas e prometeram estar presentes, todos
os dias 18 de cada mês.
Os Missionários, Apóstolos da Mãe, sempre levam com eles o Céu inteirinho para cada lado que vão, porque a Mãe sempre está
onde está o Filho, e o Filho está com o Pai e o Espírito Santo. Ora se a Trindade está presente, todos os anjos e santos do Céu
estão lá para a Adoração e Louvor eterno, e é nesse mesmo lugar que eu também quero viver desde já, para ir preparando a
minha eternidade. Assim a Mãe me ajude!
Isabel dos Santos (29-5-2014)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. Ultima 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 Lisboae 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 Schoestatt Portugal: www.schoenstatt.pt

Site 100 anos Internacional: www.schoenstatt2014.org/pt
Site Schoestatt Lisboa: www.lisboa.schoenstatt.pt
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