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EDITORIAL
Queridos coordenadores paroquiais, missionários, famílias, doentes, detidos, empresários, jovens e crianças.
É com muita emoção que nos dirigimos a vós no inicio da coordenação diocesana da Campanha da Mãe
Peregrina!
É com muita alegria que assumimos esta missão como casal coordenador para que a Mãe Peregrina chegue a
todos vós e a muito mais pessoas de todos os estados e idade.
Receber a visita da Mãe Peregrina de Schoenstatt, portadora das graças do seu Santuário, onde Ela vive e
reina como Mãe e Rainha Vencedora Três Vezes Admirável é a certeza de nos encontrarmos com Jesus
Salvador e Misericordioso que nos preparamos para receber no nosso coração neste Natal que se avizinha.
Temos uma herança de João Pozzobon, o instrumento de Nossa Senhora que a levou a visitar muitos lares e a
convocar as famílias para orar. Mas, também temos a herança dos coordenadores que nos precederam e que
impulsionaram a Campanha da Mãe Peregrina pelas Dioceses de Lisboa, Setúbal e Évora.
Herdamos este momento maravilhoso da coroação da Rainha da Misericórdia das imagens peregrinas nas
paróquias onde cada família, e cada um individualmente, se empenham nesta homenagem à Rainha de
Portugal.
Rogamos à Rainha das Famílias e da Misericórdia que nos faça seus instrumentos para que com o fogo do seu
amor nos impulsione na construção da nova evangelização, neste sonho de levar Maria a todos.
Maria do Carmo e José Carlos Cravo
Encontro de Coordenadores paroquiais
Realizou-se no passado dia 1 de outubro, às 10h00, o encontro dos coordenadores paroquiais onde foi
apresentado o novo casal coordenador da CMP (por motivos familiares só o José Carlos esteve presente).
À família Félix – Sandra, Maria e João – um grande BEM HAJAM pela dedicação e carinho com que
desempenharam esta tarefa nos últimos 4 anos. Que Nossa Senhora os tenha sempre ao colo.
Coroação das Imagens da Mãe Peregrina
Está a decorrer esta grande corrente de coroações das imagens da Mãe Peregrina que já
se realizou:
 na paróquia da Lourinhã (21 de outubro);
 no Santuário de Nossa Senhora da Conceição,
em Vila Viçosa (29 de outubro) envolvendo as
paróquias de Coruche, Évora, Borba, Mora,
Estremoz, Campo Maior e Cano;



na paróquia da Charneca
Caparica (6 de novembro);

da



na paróquia de Odivelas
(7 de dezembro);
 na paróquia da Amadora
(18 de dezembro);

Movimento Apostólico de Schoenstatt | Praça do Damão, 7 Lisboa | campanhamp.lisboa@gmail.com

e que está em preparação:
na paróquia da Amora
(6 de janeiro);
 Unidade Pastoral de
Nova Oeiras e São
Julião da Barra (7 de
janeiro).
Muitas
mais
paróquias
estão neste caminho de
preparação da coroação da Mãe Peregrina e que
ainda não fixaram a data do evento.
Eis alguns testemunhos:
“Para as missionárias, a caminhada começou há um ano atrás com a
proposta de viver no coração o Ano Santo da Misericórdia, proclamado
pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e proposto pelo senhor Padre José
Melo. A proposta era simples, viver as Obras de Misericórdia Espirituais e
Corporais mês a mês … “Queremos coroá-la como “Rainha da Família, Mãe de Misericórdia”. Coroá-la,
especialmente na família, nas nossas famílias e nos nossos corações…
“Foi um momento muito belo e importante que foi preparado com orações, entrega e sacrifícios durante
muitos meses. Maria faz o seu trabalho de forma muito discreta mas também muito eficaz. E, assim foi
possível aumentar o número de famílias, empresas, e doentes visitados, com a atribuição a 4 novas
missionárias de mais 4 imagens peregrinas”


Mãe Peregrina das Apóstolas
Este verão, o acampamento das Apóstolas de Maria de Schoenstatt teve como tema: "Apóstolas
em missão".
No final do acampamento convidámos cada uma das Apóstolas a aceitar
um novo desafio: tornar-se missionária da Mãe Peregrina das Crianças e
comprometer-se a levar Nossa Senhora aos seus amigos e a todo o lado,
durante este ano.
Assim, no dia 6 de novembro, as Apóstolas e os respetivos pais tiveram
uma manhã de formação sobre esta nova missão e no final da missa das 12h, no Santuário, foram
enviadas como missionárias desta peregrina "pequenina".
"Com Nossa Senhora Peregrina podemos levar Maria ao mundo. E quando está em minha casa sinto
companhia" (Maria Aguiar, 11 anos)
"Estou feliz com a Mãe Peregrina, porque estou mais próxima de Nossa Senhora" (Maria Esteves da
Silva, 11 anos)
Mãe Peregrina no mundo

Encontro de Formação
Ira realizar-se dia 14 de Janeiro das 10h00 as 13h00 no
Santuário uma formação aberta a todos quantos são
missionários e recebem a Mãe Peregrina.
Coloquem na vossa agenda e transmitam-nos a vossa
intenção de participar para acautelarmos a logística.
Oportunamente daremos mais informações sobre este
evento.

Família no Iraque

A equipa Coordenadora da CMP deseja a todos um Santo e Feliz NATAL
TOME NOTA!
Formação de novos Missionários para a Campanha da Mãe Peregrina: Envie um e-mail para campanhamp.lisboa@gmail.com a
manifestar a sua intenção. Oportunamente receberá informações de quando se realizará a formação.
Missa da Campanha da Mãe Peregrina: Todos os 1ºs domingos do mês, às 12h00 no Santuário. Às 11h00 reunimo-nos no Santuario
para recitar o terco em louvor da Mae Peregrina.
Mãe peregrina dos Doentes. Junte-se a nós, missionários da Mãe peregrina dos Doentes, em rede de oração. Última 4.ª feira de
cada mês, às 21.30 no Santuário.
Contribuições para a Campanha da Mãe Peregrina. Transferência bancária – NIB 0033.0000.45434119158.05; por cheque ou vale
postal – à ordem de Associação Schoenstatt Lisboa e enviado para Campanha da Mãe Peregrina, Praça de Damão, 7 1400-085
Restelo, Lisboa; ou através dos missionários.

