Queridas mães,

PEREGRINAÇÃO DA FAMÍLIA

Mês de maio, em tempo de Páscoa, mês de Maria,
do centenário e do dia da mãe. Neste tempo que
nos impulsiona a recomeçar façamo-lo pela mão
da nossa Mãe.

A 1ª PEREGRINAÇÃO A PÉ A FÁTIMA DA
FAMÍLIA DE SCHOENSTATT DE LISBOA.
3 A 6 DE MAIO DE 2001
Vamos ter com Ela, na peregrinação e vamos têla sempre no coração, venerá-la no dia da mãe e
nas celebrações do centenário. Um mês para
estarmos profundamente unidas a Maria e a
vivermos plenamente a fusão de corações com
Ela. Aprendamos a ser mães como Ela! Mães dos
nossos filhos e mães na nossa vida…pequenas
Marias sempre!
Este mês vai ficar também profundamente
marcado na história da nossa Família de Portugal
pela entrega do ideal nacional e pela consagração
das famílias ao coração de Maria.
“Ela faz milagres”…e nós estamos a vivê-los, que
este pensamento encha o nosso coração de amor
e gratidão e por isso… “Como Família, sonhamos
levar Maria a todos!”
Rezamos por todas e cada uma. Rezem por nós!

ANOTE NA SUA AGENDA:
1/5, todo o dia – Encontro em Fátima com
consagração das famílias a Nª Sª e entrega do
ideal nacional
4/5, entre as 21 e 22h – 1ª 5ª feira, oração pelas
vocações no Santuário
5/5, às 12:30 – 1ª 6ª feira, terço, missa e almoço
convívio, responsabilidade dos G. Pequenas
Marias e grupo novo (dirigente Bebé Cruz/Ana
Reis)
6/5, às 9h - 1º sábado, adoração, missa e terço
meditado
18/5, às 19:45 – Missa de dia 18, renovação da
Aliança.
27/5, dia todo – Encontro Nacional de Mães em
Aveiro
31/5, às 19:45 – Missa, 3º marco histórico de
Schoenstatt
Terço no Santuário: todos os dias, às 18:30

Eram várias as motivações:
Estávamos no início de um novo milénio, ano de
2001.
Os diversos ramos da família de Schoenstatt em
Lisboa, apesar de pouco numerosos, não se
conheciam entre si.
A experiência do Padre Eduardo na peregrinação
do Estoril e o entusiasmo e conversões que aí
aconteciam...
Um grupo de mães cheias de entusiasmo,
acabadas de fazer a Aliança de Amor!
Começou assim...
Pensámos que não chegaríamos aos 50
inscritos..., mas com alguma divulgação e o
entusiasmo de todos inscreveram-se 80 pessoas
Partimos de Santarém.
Durou de 3 a 6 de Maio de 2001
O lema: Alegres na Esperança, Unidos em
Família, com Maria em Missão.
Na oração que nos acompanhou durante esses
dias rezávamos:
Querida Mãe e Rainha
... que neste caminhar juntos possamos criar laços
mais fortes e profundos entre todos ...
Pedimos-Te de forma particular pelo crescimento
da nossa juventude, para que ela seja forte, em
número e profundidade...
Ensina-nos a compreender melhor a relação entre
a missão de Schoenstatt e a missão Fátima...
A nossa Mãe e Rainha ouviu os nossos pedidos.
No ano seguinte éramos 150 pessoas e no
seguinte 250 pessoas.
E sempre a aumentar.
Pensamos que seria impossível fazer uma
peregrinação com tanta gente...
Mas o coração enorme dos nossos Padre
Francisco, o Padre José Melo e o Padre Diogo (o

Padre Eduardo entretanto tinha ido para Espanha)
acreditaram que seria possível.
A juventude, entretanto muito mais forte em
número e profundidade, encarregou-se da
organização.
E esta peregrinação transformou-se no que está à
vista de todos...
Ela faz milagres! E o Seu Imaculado Coração
Triunfará!
(Sofia Vieira Reis)

12 DE ABRIL DE 1894: ELA É MINHA MÃE,
ELA É NOSSA MÃE!
No ano de 1894, Catarina Kentenich, mãe do
Padre Kentenich chegava a um impasse: à
semelhança de muitas mães da época, Catarina
encontrava-se numa situação económica muito
difícil.
Surgiu-lhe uma oportunidade de trabalho numa
casa de família. Mas onde deixar José?
O Padre Savels, seu confessor, conseguiu uma
vaga para o pequeno José num orfanato em
Oberhausen. Ficava assim assegurado um lugar
para o menino morar, ser educado e ter uma boa
formação escolar.
Assim, no dia 12 de abril
de
1894,
Catarina
Kentenich
levou
o
pequeno José até ao
orfanato.
Antes
de
deixá-lo, foi com ele até
à capela e, em frente a
uma imagem de Nossa
Senhora, entregou-lhe o
seu filho; consagrando-o
a Maria.
Meditemos
este
acontecimento e o que nos revela o silêncio que
envolve os três protagonistas:
1.-- A mãe, Catarina Kentenich – Quanta angústia
e sofrimento não passava pelo seu coração.
Toda a santidade da vida de uma mãe é feita de
simplicidade e silêncio: as mães calam e
preocupam-se; choram e oram; de dia trabalham
e de noite velam pelos seus filhos. Naquele
momento crucial da sua vida, a mãe Catarina
Kentenich, voltou-se para Maria. Confia a Maria o
seu único filho, para que a Mãe Admirável o
assuma como filho e o eduque em seu lugar.
Catarina crê e entrega porque sabe que Maria
encerra em si a dor, a luta e a esperança de todas
as mães. Catarina ensina-nos que às vezes os
acontecimentos da vida escapam à nossa
compreensão, mas o mais importante não é

entender; o mais importante é saber entregar-se à
vontade de Deus – Pai.
2. - A Mãe Nossa Senhora. Ousemos tentar ler o
silêncio do coração da Mãe Três Vezes Admirável.
Será que Maria ao contemplar aquela dolorosa
despedida de mãe e filho, não se terá lembrado da
sua própria despedida e entrega aos pés da cruz?
“Mulher eis aí o teu filho, filho eis aí a tua Mãe” (Jo
19, 25-28)
O coração da Mãe Maria encheu-se de
misericórdia por aquela mãe Catarina que
entregava o seu filho aos seus cuidados. A partir
daquele instante, Maria assume integralmente a
maternidade do pequeno José.
A Mãe de Deus assume sempre a
responsabilidade de tudo o que lhe entregamos.
3. - O filho José Kentenich. O pequeno José tinha
nove anos, sofreu com a separação da mãe, com
o medo e com a insegurança de viver sozinho num
orfanato.
A mãe entrega-o e consagra-o a Nossa Senhora.
José assume profundamente a verdade absoluta:
Ela é minha Mãe! Nesse dia, sela a Aliança de
Amor com a Mãe de Deus; lança-se a semente no
coração do Pe. José Kentenich e do que se viria a
tornar toda a obra de Schoenstatt. O Pe.
Kentenich viveu toda a sua vida em Aliança de
Amor com Maria como um menino de 9 anos.
Pedimos-lhe que nos ensine o seu segredo: Viver
a nossa Aliança de Amor, na filialidade de uma
criança que simplesmente sabe: Ela é minha Mãe,
Ela é nossa Mãe.

DATAS IMPORTANTE DA VIDA DO Pe.
KENTENICH E DO MOVIMENTO
3/5/1944 – consagração dos primeiros sacerdotes
polacos à MTA
14/5/1967 – inauguração do Santuário da União
Feminina de Schoenstatt
15/5/1922 – Papa Pio XI, pela primeira vez,
concede a bênção para o Movimento Apostólica
de Schoenstatt
16/5/1938 – 1ª casa das Irmãs de Maria na Suíça
18/5/1945 – Viagem de regresso do PK a
Schoenstatt
20/5
1945 – PK chega a Schoenstatt
1948 – Solene ereção canónica da Comunidade
das Irmãs de Maria de Schoenstatt como Instituto
Secular pelo Arcebispo de Tréves
1949 – Inauguração do Santuário de Belavista, no
Chile
1966 – Bênção da pedra fundamental da Igreja da
Adoração no Monte Schoenstatt
1967 – Consagração dos sinos da Igreja da
Adoração

22/5/1916 – aceitação da ideia de Vicente Pallotti
da “Confederação Apostólica Universal”
22 a 26/5/1934 – congresso sobre “Educação
Mariana” como pastoral popular
25/5/1939 – seminário de Schoenstatt é
transformado em escola de formação de
professores nazistas
31/5/1949 – 3º MARCO HISTÓRICO DE
SCHOENSTATT – PK termina a 1ª parte da
resposta ao relatório da Visitação e confia-o à Mãe
de Deus.
1937 – Publicação do livro “Santificação da Vida
Diária”
LISBOA:
9/5/1965 – audiência do Cardeal Patriarca ao Pe.
Jaime e ao Provincial dos Pallottinos
12 e 13/5/ 1979 – peregrinação a Fátima como
preparação para a coroação da MTA
13/5/1978 – peregrinação da Família a Fátima
preparando a colocação do símbolo do Espírito
Santo no Santuário. Bênção do nicho no terreno
com a inscrição “Em Fátima Família do Pai”
14/5/1978 – colocação do símbolo do Espírito
Santo no Santuário
17/5/1992 – Peregrinação nacional da Obra
Familiar a Fátima por ocasião dos 50 anos da
Fundação. Oração de compromisso.
18/5/
1962 – Licença para celebrar missa no lar dos
Pallottinos nos dias 18 à tarde
1969 – Peregrinação a Fátima para ir buscar a
primeira pedra do Santuário
1986 – Aliança de Amor com Maria da Liga das
Famílias
22/5/1994 – Consagração das famílias ao
Sagrado Coração de Maria em Fátima, celebrando
o Ano Internacional da Família
25/5/1972 – audiência ao Instituto de Nossa
Senhora de Schoenstatt (INSS) em que foi
concedida autorização para o trabalho com o
Movimento, a vinda de Padres assistentes e a
construção do Santuário
26/5/1999 – Peregrinação da Família ao Chile pelo
Jubileu dos 50n anos do 31 de maio
30/5/1954 – passa um barco em Lisboa que traz
Fratres chilenos comprometidos na missão do
31/5 e que iam estudar para Munster
31/5
1964 – 1ª coroação da MTA pelo grupo de
Senhoras do INSS em Portugal. Moldura
iluminada do quadro da Mater
1968 – Coroação da Mater Rainha Patre Unita
pelas Senhoras do INSS em Portugal, com
participação explícita do Pai
1969 – Aliança de Amor da Família com Nª Sª e
bênção da primeira pedra do Santuário

1973 – Bênção do nicho no jardim da casa do
Restelo adquirida pelo INSS
1974 – Lançamento da primeira pedra do
Santuário
1979 – Coroação de Nª Sª como Rainha Vitoriosa
do Cenáculo da Família do Pai, cerimónia
presidida por D. António Ribeiro, Patriarca de
Lisboa
1992 – Renovação da coroação da MTA como
Rainha do Cenáculo da Família do Pai
1997 – Renovação da coroação da MTA como
Rainha Vitoriosa do Cenáculo da Família do Pai

MISSA DIA 18
No mês se Abril a missa de renovação de Aliança
de Amor, dia 18, foi organizada pela Liga das
Mães. Agradecemos a todas as mães que
estiveram presentes e que colaboraram.
Como foi a missa celebrada, em família, mais
próxima do dia 12/4 lembrámos à consagração
que a mãe do PK fez quando este foi para o
orfanato e lemos como introdução o texto que
reproduzimos acima: “12 de abril de 1894: Ela é
minha mãe, Ela é nossa mãe!”. No final da missa,
antes da renovação da aliança as mães
receberam uma oração com um coração colorido.
Consagrámos
os
nossos filhos à MTA e
entregámos
os
corações simbolizando
os nossos filhos para o
capital de graças.
Rezámos a oração que
deixamos abaixo para que quem queira e não
tenha estado presente possa consagrar os filhos à
MTA!

ORAÇÃO CONSAGRAÇÃO DOS FILHOS
“Querida Mãe e Rainha Três Vezes Admirável:
Acorremos hoje ao teu Santuário para
consagrarmos uma vez mais os nossos filhos ao
teu cuidado e proteção maternal, num hino de
eterna gratidão porque há mais de 100 anos,
através de um gesto verdadeiramente profético, a
mãe do Pe. Kentenich o consagrou a ti, e desde
essa hora o elegeste para nos anunciar a todos
nós e às nossas famílias as tuas maravilhas.
Nós te consagramos cada um dos nossos filhos,
pedindo-te que os inscrevas em teu coração pelos
seus
próprios
nomes……….
Faz
que
experimentem em todas as circunstâncias da vida,
o teu carinho, o teu amor e proteção, tal como o
experimentou o pequeno José Kentenich, desde
que te foi consagrado com nove anos de idade.
A ti tos consagramos, pedindo que graves para
sempre em seus corações, teu nome, Maria.

A ti tos consagramos, Mãe querida, no mesmo
espírito em que foram consagrados no Batismo,
pedindo-te que conserves acesa neles a chama
da fé, mesmo quando esteja prestes a apagar-se.
Que o teu amor e ternura vença neles todas as
crises e lhes permita reencontrarem-se uma e
outra vez com o teu Filho, Jesus.
A ti tos consagramos Rainha Admirável e te
pedimos: nos momentos de maior dificuldade, sob
a proteção do teu manto, livra-os de todos os
perigos.
A ti tos consagramos para que cresçam na
plenitude dos talentos e dons que Deus lhes
concedeu e realizem a vocação que o Pai pensou
para cada um deles. Faz que envolvidos na tua
pureza, na tua bondade, na tua alegria também
eles caminhem pela vida irradiando paz, amor e
alegria e se tornem assim construtores da Nova
Civilização do Amor.
Querida Mãe, educa-nos a nós pais na vivência de
uma paternidade responsável, abnegada e
bondosa. Faz-nos transparentes do amor pessoal
e misericordioso do nosso Deus, capazes de
refletir o olhar e a condução do Pai nas suas vidas.
Torna-nos semelhantes à Família de Nazaré: que
José nos guarde no espírito de verdade e de
pureza e nos proteja de todo o mal. Que Maria nos
ensine a construir em cada dia uma comunidade
de profundos laços de amor em que cada um dos
nossos filhos se sinta um filho querido, enobrecido
e muito amado. Que Jesus vosso Filho esteja no
centro dos nossos lares e das nossas vidas.
Ámen.”

ENCONTRO NACIONAL DE MÃES
É já no dia 27 de maio o Encontro Nacional de
Mães de todo o país, em Aveiro. As inscrições
estão abertas até 8 de maio. Podem inscrever-se
para o email da Liga, no acolhimento ou junto das
chefes ou dirigentes de cada grupo. O autocarro
sairá da Av. Torre de Belém, às 7:30. O regresso
está previsto para sair às 16:30 de Aveiro e
chegada a Lisboa às 20:00. O programa é
surpresa, mas garantimos que vão gostar. É
sempre bom estarmos juntas e com as mães dos
outros pontos do país. Vamos entregar o capital
de graças, de rezar uma avé maria por cada
português bem como as sementes que estamos a
conquistar desde 2016!

1ª SEXTA FEIRA DE ABRIL
Muito obrigado aos grupos G. Novíssimas e novo
grupo (dirigente Sofia Salema) pela organização
excelente da missa, terço e almoço da primeira
sexta-feira. Foi mais um momento de nos
sentirmos família, acolhidas e juntas em oração e

convívio. A alegria e o trabalho dos grupos que
organizam motiva-nos a participar!

PARABÉNS
Parabéns às mães que celebram aniversário de
nascimento ou Aliança de Amor.

ORAÇÃO:
“É a Mãe que nunca esquece,
nem mesmo nos dias de tormenta,
o filho que trouxe no seu seio;
É a galinha que cobre com as suas asas
os pintainhos assustados
pelo inimigo ameaçador.”
(RC 405)

PARA QUEM QUISER LER
MAIS…
HOMÍLIA PAPA FRANCISCO PÁSCOA
http://www.news.va/pt/news/domingo-de-pascoa-santamissa-16-de-abril-de-2017

“A MÃO NO PULSO DO TEMPO…
Este mês, no cumprimento de uma séria vida de
oração, rezemos: por todas as mães e grávidas.
Como Nª Sª nos pediu, pela paz no mundo e pela
conversão dos pecadores. Pelos frutos da
peregrinação da Família a Fátima e em acção de
graças pela entrega do ideal nacional a Nossa
Senhora e da consagração das famílias e pela
canonização dos pastorinhos.

…E O OUVIDO NO CORAÇÃO DE
DEUS”
“Na Mãe de Deus temos o modelo da autêntica e
verdadeira maternidade. Vamos à sua escola!”
(PK)

PARA UMA PAUSA CRIADORA ♫
A 13 DE MAIO (AVÉ DE FÁTIMA):

https://www.youtube.com/watch?v=BVBqRTkRbnw

NIB DA LIGA DAS MÃES:
Para quem quiser dar o seu contributo, para além do
que pode entregar nas reuniões de grupo ou no
acolhimento.
NIB: 003300004540335512305

Nada sem Ti, nada sem nós!

