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Maria, Convite à Alegria
Durante o mês de Maio, que a Igreja dedica em especial a Maria, a Campanha da Mãe Peregrina da Diocese de Lisboa costuma
fazer a proposta de as famílias levarem a Imagem da Mãe Peregrina para suas casas acompanhada com um pequeno guião que as
pode ajudar a viver durante este mês uma maior proximidade com Nossa Senhora.
A Campanha de Maio, como é conhecida, é diferente da habitual Campanha da Mãe
Peregrina porque as imagens não andam ao cuidado de um missionário a visitar várias
famílias. Cada imagem fica o mês inteiro com a família à qual foi entregue e é a
própria família que se pode tornar missionária, por exemplo, convidando os seus
familiares e amigos a visitar a Mãe de Deus em suas casas e rezando-lhe juntos.
O lema deste ano é “Maria, Convite à Alegria” e, aceitando o convite faremos as nossas
reflexões à volta da Alegria de Maria e com Maria:
Na Alegria do Seu SIM;
Na Alegria do SERVIR;
Na Alegria do NASCIMENTO;
Na Alegria do ENCONTRO;
Na Alegria de uma nova VIDA;

Quis a Providência Divina que neste Ano Jubilar dos centésimo aniversário do Movimento de Schoenstatt, o envio das imagens da
Mãe Peregrina para a Campanha de Maio, coincidisse com o Domingo da Divina Misericórdia, o dia da canonização dos Santos
Papas João XXIII e João Paulo II. Neste dia, 27 de Abril de 2014, também o Santuário de Schoenstatt de Lisboa se associou em
oração à cerimónia da beatificação.
Certamente podemos contar com as suas intercessões junto de Jesus
para as nossas intensões particulares, mas também para a fecundidade
da Campanha da Mãe Peregrina e do Movimento de Schoenstatt, bem
como para os processos de beatificação do nosso Pai e Fundador, o Padre
José Kentenich, e do primeiro Missionário da Mãe Peregrina, o Diácono
João Luiz Pozzobon.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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