
10 de agosto de 2019 

Estimados Coordenadores e Missionários da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt! 

Com vosso divino Filho, abençoai-nos Virgem Maria! 

Neste ano de 2019, unimo-nos ao convite do Papa Francisco, que proclamou o próximo mês de outubro 

como Mês Missionário extraordinário. A Igreja é missionária em sua essência, pois recebe do próprio 

Cristo o convite: “Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura” (Mc 16, 15). Evangelizar é 

a vocação da própria Igreja, sua mais profunda identidade. 

A Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt, desde seu início, é missionária, vive em permanente 

estado de missão, se empenha por levar a Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 

Schoenstatt e seu Filho Jesus aos lares de milhões de famílias. 

Este belo trabalho de evangelização, levando a imagem da Mãe Peregrina de Schoenstatt às famílias 

completará 70 anos de existência no próximo ano. Esta carta tem como objetivo lançar um olhar para os  

70 anos da Campanha da Mãe Peregrina: como celebraremos? 

Após consulta aos coordenadores, equipes diocesanas e também outros círculos da Campanha, o 

Movimento de Schoenstatt no Brasil foi inspirado a proclamar o  

Ano João Pozzobon 

Este ano será celebrado de 10 de setembro deste ano a 10 de setembro de 2020. Nesse Ano João 

Pozzobon queremos aprofundar, a exemplo dele, o amor à Campanha, o ardor e o entusiasmo pela 

missão; queremos aprender dele como evangelizar as famílias e todas as pessoas que entram em contato 

com a imagem de graças de nossa querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 

Schoenstatt.  

O Ano João Pozzobon é uma iniciativa nacional da Família de Schoenstatt brasileira unida aos 

secretariados da Campanha da Mãe Peregrina em Atibaia/SP e Santa Maria/RS. De norte a sul do país 

estaremos unidos neste ano jubilar, unidos nas propostas e troca de experiências. Desejamos que todos 

possam se inserir nesta iniciativa. 

Com alegria, proclamamos o Ano João Pozzobon e anunciamos o lema que norteará nosso trabalho e 

empenho por presentear uma Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt renovada e fiel à origem. 

Nosso lema são palavras do próprio “pobre peregrino João Pozzobon”: 

“Entendi a missão e por ela a minha entrega foi total!”1  

João Pozzobon escreveu estas palavras em seu testamento no dia 23 de abril de 1985. Elas refletem o 

que ele viveu e anunciou: o empenho em divulgar, expandir e levar às famílias a imagem de graças da 

Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt. Seu ardor e fé na missão também nos contagiam e nos 

impulsionam a continuar levando a Mãe Peregrina de Schoenstatt aos lares de nossas famílias 

brasileiras. Oxalá, neste Ano João Pozzobon, possamos conquistar muitas famílias para o reino de Jesus, 

por intermédio da visita da Mãe Peregrina.  

Já surgiram as primeiras iniciativas: 

 Para a abertura do Ano João Pozzobon será disponibilizada uma sugestão de Santa Missa para 

a ocasião. Como o dia 10 de setembro deste ano cairá num dia de semana, podemos organizar esta 

celebração de abertura na ocasião mais favorável para que os missionários e famílias possam 

participar. Por exemplo, pode-se unir com a celebração do Dia da Aliança de Amor. O material 

elaborado para a abertura será disponibilizado nos sites   santuariotabor.org.br e 
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maeperegrina.org.br, a partir da segunda quinzena de agosto. Também estaremos 

disponibilizando material digital para a divulgação, de forma que possa ser utilizado em sua 

cidade e paróquia. Novidades e outras informações serão sempre postadas nos sites.  

 Uma pequena peregrinação: João Pozzobon é o peregrino de Maria, andou milhares de 

quilômetros levando-a nos ombros. Sugerimos organizar uma peregrinação junto a abertura do 

ano jubilar. Cada paróquia programa o percurso, mas o objetivo é que todos possam levar as 

imagens peregrinas e quadros da MTA e convidar as famílias para participar. Pode-se junto rezar 

o terço... Proclamar ao mundo inteiro: João Luiz Pozzobon foi o iniciador da CMPS e, 70 anos 

após o início da Campanha, hoje somos nós que levamos e anunciamos as glórias de Maria, a 

Rainha do céu. 

 O logotipo, que tem no centro um desenho do artista 

plástico peruano Juan Amoretti, apresenta João Pozzobon 

aos três pontos de contato de Schoenstatt: Mãe, Pai e 

Santuário; enviado como missionário da MTA a partir do 

Santuário e sob a bênção do Pai e Fundador. A cor de 

vinho presente no nome e nas linhas que envolvem o 

símbolo recordam os 70 anos da Campanha da Mãe 

Peregrina (‘jubileu de vinho’) e também o amor e ‘entrega 

total’ de João Pozzobon, a semelhança da doação total de 

Cristo celebrada e recordada no sacrifício eucarístico. As 

linhas abertas evocam movimento, o constante reiniciar da 

sua ‘forçada campanha’, em fidelidade na Aliança de Amor. 

 Oração para o Ano João Pozzobon: surgiu a ideia de termos uma pequena oração que se possa 

diariamente rezar neste ano. Após refletirmos, a partir das ideias colhidas, reconhecemos que a 

oração acertada para este ano é a própria oração pela canonização deste servo de Deus.  

 Momento Pozzobon: esta iniciativa é fruto dos encontros diocesanos. A cada dia 10 do mês está 

sendo disponibilizada no site www.maeperegrina.org.br uma matéria sobre a pessoa de João Luiz 

Pozzobon. A partir de 10 de setembro, queremos enfatizar este Momento Pozzobon neste site, e 

também no site do Santuário Tabor (www.santuariotabor.org.br), no Portal Nacional do 

Movimento de Schoenstatt (www.schoenstatt.org.br) e demais redes sociais. Poderemos utilizar 

tanto os artigos nos sites como os demais materiais para divulgar e celebrar este ano especial.  

Estas são as primeiras propostas e, à medida que vão surgindo novas ideias, iremos compartilhar, a fim 

de que possamos celebrar bem este ano jubilar que iniciaremos no próximo mês de setembro. Em sua 

cidade, certamente, também surgirão iniciativas. Pedimos que nos escrevam para que possamos 

acompanhar e divulgar. 

Estimados coordenadores agradecemos cada um bem pessoalmente pela dedicação e empenho de 

realizarem a sublime missão que assumimos com mais ardor nestes 70 anos da Campanha. Contamos 

também com cada um para fazer do Ano João Pozzobon um ano de graças e bênçãos especiais a todos 

os que fazem parte da Campanha.  

No Santuário da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt rezamos em suas 

intenções.  

 

  Secretariado CMPS – Santa Maria/RS    Secretariado CMPS – Atibaia/SP 
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