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PEREGRINAÇÃO DAS PARÓQUIAS AO SANTUÁRIO DE SCHOENSTATT
De corações renovados testemunhamos: a Tua aliança, a nossa missão!
Foi na tarde do dia 28 de Setembro de 2013 que as Paróquias da Diocese de Lisboa, nas quais
está presente a Campanha da Mãe Peregrina, peregrinaram ao Santuário de Schoenstatt em
Lisboa, em preparação da festa do Jubileu do Movimento Apostólico de Schoenstatt, que será
celebrado a nível nacional no dia 4 de Maio no Santuário de Fátima.
Estiveram presentes as Paróquias da Amadora, Amora, Camarate, Caparica, Cascais, Caxias,
Corroios, Feijó, Linda-a-Velha, Lourinhã, Montijo, Nova Oeiras, Olivais, Paço d’Arcos, São
Julião da Barra, São João de Deus e Vila Franca de Xira.
No total participaram cerca de 300 peregrinos, que quiseram agradecer e louvar a Mãe Três
Vezes Admirável. Nem a chuva os demoveu desta grande festa. Enquanto os peregrinos
chegavam ao Santuário, deu-se uma das maiores chuvadas do dia, mas os rostos dos
peregrinos mostravam-se felizes e expectantes. À medida que iam chegando ao Santuário, os
peregrinos iam-se dirigindo ao Santuário e entregando as imagens da Mãe Peregrina.
Já dentro da casa ao lado do Santuário, abrigados da chuva,
dirigiam-se à zona de acolhimento, onde foram distribuídos os
guiões de apoio à peregrinação e um coração de papel, no qual cada um devia escrever o seu nome e a
sua Paróquia, como expressão da vontade de um coração renovado.

Seguiu-se uma pequena procissão até ao Santuário, durante a qual houve oportunidade para as Paróquias apresentarem a Nossa
Senhora os seus pedidos e agradecimentos.

Finalmente, todos os peregrinos puderam entrar no Santuário para um momento de encontro com a Mãe e Rainha e entregar-Lhe
o presente mais precioso: o nosso próprio coração, como expressão da nossa entrega total. Este foi certamente um momento
marcante, em especial para os muitos peregrinos que vieram pela primeira vez.
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De volta ao abrigo, o Padre José Melo motivou os presentes para a celebração dos 100 anos da
Aliança de Amor a 18 de Outubro de 2014. Começou por explicar o Santuário como fonte das Graças
de que as Imagens da Mãe Peregrina são portadoras. Do mesmo modo, os responsáveis paroquiais das
Imagens da Campanha da Mãe Peregrina receberam a sua missão neste Santuário. Tal como a
Campanha da Mãe Peregrina parte, se renova e fortalece em estreita vinculação ao Santuário,
também o Santuário de Lisboa só existe em ligação com o Santuário Original. Num regresso às nossas
raízes, o P. José Melo recordou que o Santuário Original só existe porque Nossa Senhora há 99 anos
aceitou aliar-se com um grupo de jovens seminaristas que Lhe prometeram a oferta das suas vidas,
através de um verdadeiro esforço de auto-educação e de Santidade na vida diária. Todos os
peregrinos foram convidados a participar de alguma forma no Jubileu dos 100 anos do Movimento
Apostólico de Schoenstatt, cujos festejos se iniciam já no próximo dia 18 de Outubro e se prolongam
até ao 18 de Outubro de 2014.
A celebração da Eucaristia foi o momento central deste dia, celebrada pelo Padre José Melo, Diretor Nacional do Movimento, e
concelebrada pelo Padre Casimiro Henriques, da Diocese de Setúbal, Paróquia de Corroios, durante o qual foi colocado em
comum e oferecendo a Nossa Senhora o Capital de Graças trazido das nossas casas e Paróquias, concretizando o lema de
Schoenstatt: Nada sem Ti, nada sem nós.

Ainda durante a Missa foram colocados no mapa de Portugal pins com a imagem da MTA, símbolo da presença das Paróquias
neste início de Jubileu. Este mapa, que foi oferecido como símbolo e oferta da Família Portuguesa de Schoenstatt para a
celebração da Coroação da Imagem Auxiliar para a Europa, como “Rainha da Nova Evangelização da Europa”, vai também
peregrinar por outras Dioceses do nosso país, onde o gesto será repetido. Ficarão assim assinalados todos os lugares de Portugal
onde a MTA está presente através da Campanha da Mãe Peregrina.
Regressando ao Santuário, cada peregrino recebeu um coração de papel com o nome de outro peregrino, assumindo assim a
missão de rezar por essa pessoa de maneira especial neste tempo de Jubileu. São desta forma fortalecidos os vínculos entre
estes peregrinos do Santuário, missionários da Campanha da Mãe Peregrina, que caminham assim neste ano Jubilar em união Corações em Aliança.
Terminamos a peregrinação com o envio de
uma Imagem Peregrina para a Caparica e o
selar de Aliança de Amor de Paço de Arcos.

Regressámos a casa de coração cheio e
renovado!

TOME NOTA!
Formação de novos missionários da Mãe Peregrina. Dia 4 e 11 Novembro às 21h30, no Santuário de Schoenstatt. Inscrições no
acolhimento ou através de e-mail: campanhamp.lisboa@gmail.com até dia 28 de Outubro.
Mãe peregrina dos Doentes. Junte-se a nós, missionários da Mãe peregrina dos Doentes, em rede de oração. Ultima 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.
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