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EDITORIAL
Queridos Missionários
No final de Setembro realizou-se a Peregrinação das Paróquias ao Santuário de Lisboa.
Foi uma tarde tão cheia de fé e alegria, tão rica em convívio que este Correio da
Mãe Peregrina vai tentar transmitir o que se passou.
Maria recebeu os Missionários no seu Santuário, Maria levou o Capital de Graças
para junto do Filho.
Cheios de fé os Missionários renovaram a sua entrega, a sua consagração a Maria.
Agora, continuando cheios de Fé, preparemo-nos para a a renovação da Aliança no
próximo dia 18.
Nada sem Ti, nada sem nós.
Propósito de Outubro
Como missionário vou coroar Nossa Senhora
como Rainha da Paz do meu coração, da
minha família,

18 de Outubro, 21h00 @ Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, Missa,
renovação da Aliança, com procissão até ao Santuário
5 de Novembro, 15h00 @ Santuário, Encontro de Missionários
com divulgação do lema do amo

ACONTECEU … com muita fé e alegria
23 de Setembro!
Foi o dia da Peregrinação das Paróquias! O dia da visita dos Missionários que recebem
a Mãe Peregrina ao Santuário de Nossa Senhora de Schoenstatt, no Restelo.
Foi uma tarde cheia de graças, amor e alegria.
Antes das Paróquias chegarem, a preparação. A banca das vendas, os balões, as flores,
o andor, os cantores!
Os grupos paroquianos foram recebidos por cânticos e, acompanhados pelos cânticos,
dirigiram-se ao Santuário onde ofereceram o seu Capital de Graças simbolizado num
ramo de flores. Em oração apresentaram-se diante da Mãe para Ela os acolher no seu
manto.
Depois deste acolhimento, iniciou-se a Peregrinação na praceta junto ao Santuário com
o andor já repleto de Capital de Graças.

Rezou-se o terço, que se foi construindo com balões, meditando os Mistérios Gozosos.
A alegria ia crescendo, assim como o ambiente de fé e oração. Com o 5º Mistério, rezado à porta do Santuário, terminou a construção do terço que se elevou ao céu!

Depois uma pequena pausa. A convivência entre Missionários permitiu um intercâmbio
de experiências e … de lanches. E aproveitou-se o tempo para compras. E, claro!, para
apreciar o terço que o grupo do Cartaxo construiu ao longo das comemorações do centenário de Fátima com Capital de Graças.
Antes da celebração da missa ouvimos três testemunhos. Momento importante em que
uma apóstola, duas catequistas e dois coordenadores partilharam com os Missionários a
transformação que a Mãe Peregrina levou às casas que visitou, às pessoas, às paróquias e
até aos locais de trabalho!
Com a alma cheia de alegria e de fé esta tarde de festa terminou com a renovação do
compromisso missionário de todos e com a consagração à nossa querida Mãe Três Vezes
Admirável!

“Não deixe passar nenhum dia sem ter causado uma alegria a alguma pessoa. Então se tornará uma grande bênção para os que estão próximos de si.”

“ Schoenstatt é uma árvore que floresce sempre! ”
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!
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