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EDITORIAL
Queridos Missionários
O Movimento Apostólico de Schoenstatt em todo o mundo, prepara-se para celebrar o jubileu dos 50
anos da partida para a casa do Pai, do Pe José Kentenich.
Como preparação para este evento, que será comemorado no dia 15 de Setembro de 2018, dia de
Nossa Senhora das Dores, a Família de Schoenstatt está a viver o Ano do Padre Kentenich e através
de várias iniciativas quer dar a conhecer a todos quem foi este sacerdote, profeta do nosso tempo,
excelso missionário de Maria.
O Sr João Luís Pozzobon tinha uma admiração muito grande e particular pelo Padre Kentenich, considerando-se mesmo “um aluninho” do fundador do Movimento Apostólico de Schoenstatt e, como
sabemos, dedicou os últimos 30 anos da sua vida levando a Mãe Peregrina às famílias, concretizando deste modo um apelo do Padre Kentenich que em 1948, numa carta, dizia: “levai Nossa Senhora
para as casas, dai-lhe um lugar de honra...”.
Querendo viver como “aluninhos” deste profeta de
Maria, vamos
SER MISSIONÁRIOS DE MARIA,
NA ESCOLA DO PADRE KENTENICH
Desejamos a todos santas e alegres
festas de Natal!

“Confie na bondade de Deus! Tudo decorrerá
bem. Ele faz realmente tudo da melhor forma”

“Para um grande apostolado não é
necessário falar muito, não são as palavras que movem mas a ação de Deus
através de nós ”
João Pozzobom

ACONTECEU … com muita fé


No dia 5 de Novembro os Missionários da Mãe Peregrina encontraram-se no Santuário.
Este encontro tinha como objectivo informar os Missionários sobre o tema do Santuário para este ano. Foi relem
brada aos presentes as diversas etapas da vida do Padre Kentenich que levaram à fundação do Movimento de



Na PARÓQUIA Nossa Senhora de Fátima, em ÉVORA, no dia 19 de Novembro, na Eucaristia Dominical, apresentaram-se à comunidade as 13 missionárias do Bacelo, cheias de alegria e prontas para serem reenviadas na sua missão neste novo ano pastoral. Junto com as imagens, receberam os terços conquistados durante o Ano do Centenário de Fátima: cada mês um propósito, cada conta uma oração, tudo como Capital de Graças para a fecundidade da Missão da Mãe Peregrina em Terra de Santa Maria.
No final da Santa Missa, e depois de rezar a Consagração do Missionário, o Pároco P. Fernando entregou a cada
uma a sua Imagem, dizendo: “Ela é a grande Missionária! Ela fará milagres!”

Encontro Catequese - Várias paróquias pedem a Mãe Peregrina para as crianças. No passado dia 26 realizou-se um en-

contro onde se apresentou e partilhou experiências da Campanha da Mãe Peregrina na catequese paroquial.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO SANTUÁRIO—TOME NOTA! E junte-se a nós em oração.

Missa da Campanha da Mãe Peregrina
Terço da Campanha da Mãe Peregrina

1ºs domingos do mês, às 12h00.
1ºs domingos do mês, às 11h15 (por todos os missionários da CMP), e
última 4.ª feira de cada mês, às 21.30 (pela campanha dos doentes).
Contribuições para a Campanha da Mãe Peregrina. Transferência bancária – NIB 0033.0000.45434119158.05
Email da campanha: campanhamp.lisboa@gmail.com
Sites Schoenstatt Portugal: www.schoenstatt.pt / Lisboa: www.lisboa.schoenstatt.pt / Internacional: www.schoenstatt.org/pt

