Neste mês de setembro, o Folheto da Aliança de Amor traz uma
mensagem especial para você e para sua família: em 2020 a Campanha
da Mãe Peregrina de Schoenstatt celebrará seu jubileu de 70 anos de
peregrinação da Imagem da Mãe Três Vezes Admirável aos lares de milhões
de famílias brasileiras.
Como queremos preparar esta grande festa?
De 10 de setembro de 2019 a 10 de setembro de 2020 queremos
celebrar o Ano João Pozzobon dedicado ao iniciador da Campanha da
Mãe Peregrina e o primeiro missionário que se dedicou a levar a Mãe e Rainha
às famílias. O Ano João Pozzobon é uma iniciativa nacional da Campanha
da Mãe Peregrina de Schoenstatt. De norte a sul do país, estaremos unidos
neste Ano Jubilar, por meio de um lema, de uma oração e uma logo comum.
“Entendi a missão e por ela a minha entrega foi total!”
Essas palavras, escolhidas para ser o lema do Ano João Pozzobon
foram escritas por ele em seu testamento, no dia 23 de abril de 1985.
Palavras que refletem o que ele viveu e anunciou: empenhou toda a sua
vida para divulgar, expandir e levar a imagem da Mãe e Rainha às famílias,
a partir do Santuário.
Neste Ano João Pozzobon, fazemos o pedido de que seu ardor e sua
fé na missão também nos contagiem e nos impulsionem a continuar firmes
na evangelização de nossas famílias brasileiras.
Testemunho:
No início do mês de fevereiro 2019 fui à Missa na Igreja
Nossa Senhora Aparecida e logo na entrada recebi um folheto da
celebração da Aliança de Amor com a oração pela beatificação de
João Luiz Pozzobon. Minha mãe faria um novo exame para renovar
a Carteira de Habilitação no dia 4 de fevereiro. Devido a colocação
de uma prótese, necessitava da habilitação especial para pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida, rezei a oração pedindo
a intercessão de João Luiz Pozzobon e ela passou já no primeiro
exame.
Marinalva Reinato – Jaú/SP
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D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, com alegria
reunimo-nos para celebrar a Aliança de Amor e iniciar o Ano Jubilar dos 70 anos da
Campanha da Mãe Peregrina, abrindo solenemente o Ano João Pozzobon!
T. Mãe e Rainha, nossas famílias têm a alegria de celebrar o teu jubileu em atitude
de sincera gratidão. Somos gratos pelas inúmeras graças recebidas por meio da tua
visita a nossos lares!
D. Em 10 de setembro de 1950, o Diác. João Luiz Pozzobon ouviu o chamado de Deus
e, na força da sua graça, dedicou-se à Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt
durante 35 anos: trilhou milhares de quilômetros, levando a Mãe e Rainha às famílias
e, com elas, rezando o terço.
T. É graças ao seu incansável empenho missionário e à sua dedicação na evangelização
das famílias, que podemos fazer parte desta grande Família Mãe e Rainha, e acolher
todos os meses em nossa casa as graças do Santuário de Schoenstatt.
D. Mãe e Rainha de Schoenstatt, neste dia em que damos início às celebrações dos 70
anos da Campanha e abrimos solenemente o Ano João Pozzobon, confiamos aos teus
cuidados os frutos e as bênçãos deste tempo jubilar. Durante todo este Ano queremos
rezar muitas vezes a oração pela canonização do Servo de Deus, João Luiz Pozzobon:
T. Deus, nosso Pai, fizeste de João Luiz Pozzobon um esposo e pai exemplar, um amigo
dos pobres e um incansável peregrino. Ele dedicou a sua vida a levar a Mãe e Rainha
às famílias, hospitais, escolas e presídios, rezando o terço. Por isso, Pai, confiante peço
que, se for da tua vontade, este teu servo seja beatificado e, por sua intercessão, eu
possa receber a graça que tanto necessito: (pedir a graça...). Assim rezo com Maria,
a grande Missionária, para a tua glória, o florescimento da Igreja e a santificação
das famílias. Amém.
D. João Luiz Pozzobon encontrou forças na Aliança de Amor com a Mãe e Rainha para
perseverar na missão. A seu exemplo, nos consagramos à Mãe de Deus, cantando: Ó
minha Senhora, ó minha Mãe...
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