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EDITORIAL
Queridos Missionários
No passado dia 15 de Setembro, a família de Schoenstatt em todo o mundo
celebrou a abertura solene do Ano do Padre Kentenich, o nosso fundador,
preparando o cinquentenário (2018) da sua partida para a pátria celeste
Ao longo deste ano vamos conhecer, e dar a conhecer, a história e a obra do
Padre Kentenich, a sua confiança na Divina Providência e no poder da Mãe,
Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt.
Vamos, de mãos dadas com o seu “aluninho” João Pozzobom, continuar a
espalhar o nosso amor a Maria, renovando todos os dias o nosso
compromisso.
Através de cada imagem da Mãe Peregrina, vamos continuar a levar aos
lares e a todas as pessoas que a acolhem as graças que Maria distribui
desde o Santuário.

Nada sem ti, nada sem nós

“Permaneçam unidos e não se esqueçam que
o amor vence tudo. ”

“Quando algo vem de Deus,
um homem pode mover o mundo”
João Pozzobom

AGENDA … com muita fé !!!!
Encontro de Missionários no próximo dia 5 de NOVEMBRO.
15h00—Acolhimento
15h15— Oração inicial / Terço
15h45—Vozes do tempo
16h00—Lanche
16h30—Conferência
17h30—Oração Final / Envio

TESTEMUNHOS … com muita alegria


Obrigada por vires à minha casa.
Peço-te que lances sobre a nossa família a tua protecção (que tanto precisamos). Dá-nos a tua luz e o teu olhar
terno e protetor, segura-nos na mão; se caímos levanta-nos fazendo-nos olhar para o teu filho Jesus. Traz paz e
harmonia a todos nós. Ensina-nos também a rezar insistentemente. A oração faz-nos sentir mais próximos de ti,
e é isso que precisamos e que temos que aprender cada vez mais, dá-nos essa graça.
Obrigada Querida Mãe!
Família da Paróquia de Cascais



Receber a Querida Mãe Peregrina em nossa casa é tempo de alegria e gratidão.
Uma companhia maternal que atrai a si todos nós e torna a oração desta família mais viva e mais real!
Obrigada Mãe por todas as graças que recebemos!
Família da Paróquia de Cascais

ACONTECEU … com muita fé
No passado dia 1 de Outubro aconteceu o “ Encontro” da Mãe Peregrina no Santuário de Nossa
Senhora da Conceição, no Alentejo.
Três os momentos altos deste Encontro:
O primeiro foi a chegada e acolhimento das Mães Peregrinas de varias localidades desta zona do
Alentejo, tais como Évora, Estremoz, Borba, Coruche e Campo Maior, que foram sendo
colocados aos pés da Padroeira.
O segundo, o ponto alto de todo o Encontro, a Eucaristia. Nesta Eucaristia a intenção principal
foi a Ação de Graças pela caminhada de Fé dos devotos da Mãe Peregrina e a apresentação do
Tema/Lema para o próximo Ano, a Visitação
E o último, a Consagração das Famílias à Mãe Peregrina.
Foi uma tarde plena de Graça de Deus e da Mãe Peregrina.
Na celebração do Dia da Aliança na Paróquia de S. João de Deus (no terceiro
sábado à tarde) as imagens permaneceram durante a missa das 19h00m, que
foi animada pelos escuteiros e celebrada pelo sempre bem disposto Padre
Robson, que nos concedeu a alegria de, espontaneamente, referenciar as
famílias de Schoenstatt presentes.
Ficou uma proposta, uma meta, uma conquista pessoal mínima, como
Missionárias, para cada mês do próximo ano: “Em cada mês um novo
encontro” ou seja, em cada mês, levar uma imagem a, pelo menos, mais uma
família, a mais uma amiga e, até, a quem não se conhece muito bem…

No Santuário de Lisboa a comemoração do 18 de Outubro teve início no mosteiro dos Jerónimos com a celebração da
Eucaristia seguindo-se a procissão até ao Santuário.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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!
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