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Propósito de Setembro 
Como missionário vou levar Maria a um familiar 

- 1 dezena - 

EDITORIAL 

23 de Setembro—Peregrinação das Paróquias  
Programa 

15:30  Acolhimento 
  Recitação do terço do Rosário 
  Partilha—Testemunho 
17:30 Celebração da Santa Missa. 

Levemos a Mãe Peregrina ao Santuário.  

 Mensagem datada de Julho da Coordenação da Campanha da Mãe Peregrina  da paróquia de São João de Deus aos seus Mis-

sionários: 

 “ …. Na dinâmica da Campanha está inserido o habitual encontro do dia 18 (dia da Aliança), com a presença de todas as ima-
gens pertencentes a Missionárias da Paróquia SJD. 
 Vimos lembrar que o próximo dia 18 (de Julho) é na próxima terça-feira e que, como habitualmente, pelas 18h00m, encon-
trar-nos-emos na Capelinha de Nossa Senhora, na Igreja de São João de Deus para a oração do Rosário. Para quem puder, 
seguir-se-á a missa das 19h00m, na Igreja. 

Queridos Missionários 
Este Correio da Mãe Peregrina é diferente. Especial. 
As acções transmitidas neste Correio são fruto não só do Capital de Graças que cada um de nós 
entrega a Maria, são também fruto do nosso amor pessoal a Deus.   
Maria “actua no mundo de hoje”. 
Como sempre Maria esteve connosco, acompanhou-nos e ajudou-nos nas nossas missões pes-
soais e também nas missões familiares, de jovens universitários por todo o nosso país, jovens na 
Guiné Bissau, na equipa d’África em missões em Portugal e em Moçambique, .... 
Nada sem Ti, nada sem nós. 

 A Coordenação paroquial de São Julião da Barra tem nova equipa .  

 Um  grande bem haja à Manuela  Ferreira pela sua fidelidade nestes 

mais de vinte anos como coordenadora paroquial. 

No dia 10 de setembro lembramos o início da “Campanha  do Rosário” que o Sr João Pozzobon acolheu em 

suas mãos com tão grande empenho e amor que hoje é a campanha Mundial da Mãe Peregrina de Schoe-

nstatt. Todos os anos, neste dia 10, o Sr João renovava o seu compromisso de missionário, coroando a 

“peregrina” e estabelecia o propósito do ano . E nós…? 

ACONTECEU … com muita fé 



“ Descobrindo-se a Mãe descobre-se o Filho,  
descobrindo-se o Filho descobre-se o Pai”  

João Pozzobom 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
TOME NOTA! 
1ºs domingos do mês, às 12h00 no Santuário — Missa da Campanha da Mãe Peregrina 
Última 4.ª feira de cada mês, às 21.30 no Santuário — Oração Mãe peregrina dos Doentes. Junte-se a nós em rede de oração!  
Contribuições para a Campanha da Mãe Peregrina. Transferência bancária – NIB 0033.0000.45434119158.05 

Site Schoenstatt Internacional: www.schoenstatt.org/pt 
Site Schoenstatt Portugal: www.schoenstatt.pt                                   Site Schoenstatt Lisboa: www.lisboa.schoenstatt.pt  

A oração é a porta aberta para a actuação da graça na nossa alma. 

 

 Em Paço de Arcos a Mãe Peregrina passou a acompanhar os Ministros da Comunhão na 

visita a lares e a instituições. 

 E na Procissão do Senhor Jesus dos Navegantes, é bem visível a presença do estandarte 
da nossa Mãe, demarcando-se pelo seu azul celeste. 

 Em Arraiolos, depois de três anos de mis-

sões familiares, foram entregues 4 ima-

gens da Mãe Peregrina. 

 Em Bafatá, Guiné, coroámos a Mãe Peregrina. 
 Recebemos esta mensagem: 

 “Estamos hoje a fechar a missão. O fazemos em Bafatá na Ermida de Nossa Senhora com a co-

roação de Maria. Eles preparam com o nosso material de coroação e o Bispo Dom Pedro cele-

bra a missa é coroação. Nos fazemos a todos presentes “ 


