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Queridos Missionários e Amigos da Mãe Peregrina,

Foi com alegria que 12 novos Missionários ao Serviço da Campanha da Mãe Peregrina se consagraram no passado
dia 21 de Novembro. O seu apostolado será nas paróquias
de  Lourinhã,  Ribamar,  Charneca  da  Caparica,  Odivelas,
Portela  de  Sacavém  e  Miratejo.  Desejamos  aos  novos
missionários boas missões! 

FAMÍLIA PORTA DA MISERICÓRDIA

É o lema da Família de Schoenstatt do Santuário de Lisboa,
da qual fazemos todos parte.
Que  como  missionários  consigamos  ser  o  rosto  da
misericórdia de Cristo com a ajuda de Nossa Senhora.

Caminho de Coroação das Imagens da Mãe Peregrina: 
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               Da bula de convocação do ano da misericórdia “Misericordiae Vultus” 

do Papa Francisco

"A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado, e ninguém pode colocar um limite ao amor de
Deus que perdoa. Na festa da Imaculada Conceição, terei a alegria de abrir a Porta Santa. Será então uma Porta
da Misericórdia, onde qualquer pessoa que entre poderá experimentar o amor de Deus que consola, perdoa e
dá esperança...
'Paciente e misericordioso é o binómio que aparece, frequentemente, no Antigo Testamento para descrever a
natureza de Deus. O facto de Ele ser misericordioso encontra um reflexo concreto em muitas acções da história
da salvação, onde a sua bondade prevalece sobre o castigo e a destruição. Os Salmos.. fazem sobressair esta
grandeza do agir divino: ´É Ele quem perdoa as tuas culpas e cura todas as tuas enfermidades. É Ele quem
resgata a tua vida do túmulo e te enche de graça e ternura'...´O Senhor liberta os prisioneiros.. dá vista aos
cegos, levanta os abatidos,.. ama o homem justo. O Senhor protege os que vivem em terra estranha e ampara o
órfão e a viúva´… cura os de coração atribulado e trata-lhes as feridas... O Senhor ampara os humildes...´ A
misericórdia de Deus não é uma ideia abstracta mas uma realidade concreta, pela qual Ele revela o seu amor
como o de um pai e de uma mãe que se comovem pelo próprio filho..."

Ponto de conquista da coroa:
Das  Obras  de  Misericórdia,  vamos  "acolher  os  peregrinos",  que  nesta  época  de  Advento  e  Natal  estão
representados em Maria e José, a quem todas as portas se fecharam. Convidemos alguém a vir a nossa casa,
pensando nos peregrinos que andam perdidos por este mundo cruel.



Testemunho: 

Damos notícias no final de uma semana cheia de bênçãos e graças do Céu, na vida da nossa "jovem" diocese, na
vidas das nossas paróquias e claro nas nossas vidas.

Tudo começou no dia 24 de Outubro,  com a visita ao Santuário  [de Schoenstatt  de Lisboa]  dos Catequistas da
Paróquia de Miratejo/Laranjeiro, dedicada à Sagrada Família. Fomos acompanhados pelo Padre Daniel Miguel, prior
daquela  Paróquia.  Para  os  que  ainda  não  ouviram falar  desta  Paróquia  fica  mesmo coladinha  às  Paróquias  de
Corroios e do Feijó. Que lindo! Não?

Nesta noite, de dia 24, N.ª Senhora reservou o santuário só para nós! Que sossego, que silêncio... mais delicado...
mas  também  que  alvoroço  de  emoções
nos  nossos  corações.  Foi  um  momento
muito especial de oração e de graças. Em
cada conta do terço entregámos as nossas
famílias;  as nossas crianças da catequese;
os  doentes;  os  nossos  irmão perseguidos
por causa da sua fé;  as nossas  intenções
particulares; os nossos sacerdotes;…
Deixámos  especialmente  ao  cuidado  da
Mãe do Céu a Diocese de Setúbal e o Sr. D.
José  Ornelas  Carvalho,  que  iria  ser
ordenado  e  tomar  posse  como  Bispo  de
Setúbal, no dia seguinte. Pedimos-Lhe que
cuidasse do seu novo bispo, para que ele possa ser portador da Alegria e da Misericórdia, nesta missão que Deus
lhe confia.

Com a chegada do novo Bispo,  chegava também a imagem Peregrina  de N.ª  Sr.ª  de Fátima à Diocese e  ....  às
paróquias… - ou seria ao contrário? - Rezámos para que a Sua visita, à Diocese de Setúbal, fosse uma oportunidade
de  conversão,  para  vivermos  em  comunhão  no  interior  das  nossas  comunidades  e,  como  nos  desafia  o  Papa
Francisco, a sermos uma Igreja em saída, levando ao mundo a Cruz de Cristo e a imagem de Maria como sinal da
redenção.

Mas a missão do dia 24 ainda não estava concluída...
No final do terço, o Padre Daniel abençoou e fez o envio das imagens da Mãe Peregrina, que neste ano pastoral,
continuarão a visitar as famílias das crianças da catequese da sua paróquia. Comprometemo-nos todos, frente à MTA
[Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt] e dissemos: "Queremos ser Teus instrumentos, vinculados ao Nada sem
Ti,  nada sem nós.  Nesta  nossa  Missão,  contamos com a  presença do Espírito  Santo,  a  Bênção do Pai  e  a  Tua
proteção."

O momento foi tão especial que, apesar do dia seguinte se avizinhar muito cansativo, nenhum de nós parecia querer
sair dali, da sombra do santuário rumo à ponte, rumo ao Cristo Rei, rumo à Margem Sul, rumo a casa...

Ela é grande Missionária. Ela fará (faz) Milagres
Ana Santos e Lina Sequeira

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formação de novos Missionários: Inscreva-se em campanhamp.lisboa@gmail.com  . Oportunamente receberá informações.

Missa da Campanha da Mãe Peregrina: Todos os 1ºs domingos do mês, às 12h00 no Santuário.

Mãe peregrina dos Doentes. Rede de oração na 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. 

Site Schoestatt Portugal: www.schoenstatt.pt                                   Site Schoestatt Lisboa: www.lisboa.schoenstatt.pt
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