
“Entendi a missão
E por ela a minha entrega foi total!”
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CELEBRAÇÃO JUBILAR
70 ANOS

CAMPANHA DA MÃE PEREGRINA DE SCHOENTATT

*SUGESTÃO DE LITURGIA
Para ser utilizada por ocasião da S. Missa e celebração da AA de Setembro

ORIENTAÇÕES:
- Esse modelo de Liturgia pode ser utilizado por ocasião da S. Missa de Renovação da Aliança de Amor do 
mês de setembro. 

- No site do Secretariado da Campanha da Mãe Peregrina estão disponíveis:

• O Folheto da Aliança de Amor do mês de setembro
• A arte do Banner do Ano João Pozzobon
• Sugestões de cantos da Campanha e de Schoenstatt

- Onde for possível, providenciar: flores para a apresentação das oferendas, a bandeira/estandarte do 
Movimento Apostólico de Schoenstatt, a Imagem da Mãe Peregrina Paroquial ou Diocesana, e pedir que 
os missionários tragam a Imagem da Mãe Peregrina.

COMENTÁRIO INICIAL

Com alegria e gratidão a Deus, reunimo-nos como Comunidade e famílias que recebem a visita da 
Mãe Peregrina em seus lares para celebrar a Aliança de Amor com a Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes 
Admirável de Schoenstatt.

Com esta celebração, queremos comemorar o Jubileu dos 70 anos da Campanha da Mãe Peregrina 
de Schoenstatt. O Ano João Pozzobon, que há um ano foi proclamado com o objetivo de preparar toda a 
Família de Schoenstatt para este Jubileu foi estendido até o dia 10 de setembro de 2021. O lema: “Entendi a 
missão e por ela a minha entrega foi total” continuará ecoando em cada canto do Brasil, como incentivo 
e amor incondicional à missão de continuar levando a imagem da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes 
Admirável de Schoenstatt e seu Filho Jesus aos lares das famílias.

	Entrada do Banner do Ano João Pozzobon

Entoamos a Deus nosso hino de gratidão! Passados 70 anos da Campanha da Mãe Peregrina, podemos 
contemplar os frutos do empenho de milhares de coordenadores e missionários na evangelização: em 
muitos lares a fé cristã foi protegia e fortalecida, pudemos testemunhar muitas graças de conversão e 
transformação, quantas vocações para os diversos ministérios na Igreja e para o serviço aos irmãos 
surgiram sob o olhar maternal de nossa Mãe e Rainha. Hoje podemos afirmar: com a Mãe Peregrina, somos 
uma Igreja em constante saída! 

Nesta celebração, queremos reafirmar nosso compromisso missionário, especialmente para este 
tempo no qual tantas famílias necessitam do cuidado e da presença maternal de Maria em seus lares. Na 
alegria que nos une em torno do altar, iniciemos esta eucaristia, com o canto de entrada:

	Entrada da bandeira/estandarte do Movimento Apostólico de Schoenstatt, a Imagem da Mãe Pere-
grina Paroquial e dos missionários com as Imagens Peregrinas.



LITURGIA DA PALAVRA 

João Luiz Pozzobon compreendeu, com simplicidade, o imenso valor de formar a sua vida à luz da 
Palavra de Deus. Assim ele formou a sua família e educou seus filhos na escuta da Palavra e na prática da 
verdade. 

Neste mês dedicado à Sagrada Escritura, queremos deixar-nos iluminar pela luz da Palavra de Deus e 
deixar-nos orientar pela Palavra da Vida que é o próprio Cristo, que deseja viver em Aliança de Amor conosco.

PRECES DOS FIÉIS: (a Comunidade elabora as preces e acrescenta:)

	Pelo Papa Francisco e toda a santa Igreja, por nosso (Arce)bispo e todos os sacerdotes de nossa Diocese, 
para que sob o manto protetor de Maria tenham as forças e a coragem para continuar a missão de anunciar 
o Evangelho e ser imagem de Cristo, o Bom Pastor, rezemos.

	Pedimos por todas as famílias, especialmente por aquelas que recebem a visita da Mãe Peregrina de 
Schoenstatt, para que sejam valorizadas e apoiadas em todas as suas graves necessidades diante dos de-
safios do tempo atual. Que possam realizar sua missão como comunidade de vida e amor e colaborar na 
transformação da sociedade, rezemos.

	Pelos coordenadores e missionários da Mãe Peregrina de nossa comunidade (paróquia, cidade, diocese...), 
para que a exemplo do diácono João Pozzobon, se empenhem com fidelidade e entrega total na missão de 
evangelizar as famílias a eles confiadas, rezemos:

	 Pela beatificação do Servo de Deus João Luiz Pozzobon, para que seu exemplo e apostolado seja conhe-
cido em toda a Igreja, rezemos:

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS

Junto ao pão e ao vinho, trazemos ao altar essas FLORES, símbolo do empenho e da dedicação de todos os 
coordenadores e missionários e como sinal de nossa gratidão por tudo o que Jesus e Maria realizam em nossas 
famílias.

FINAL

Celebração da Aliança de Amor - para baixar o folheto: http://www.maeperegrina.org.br/folheto-da-alianca/
	Caso não seja possível projetar o Folheto da Aliança, pode-se fazer a seguinte oração:

Sacerdote ou Dirigente:

Queridas famílias que acolhem a Mãe Peregrina em seus lares, hoje é um dia de festa para nós! Nesta 
celebração da Aliança de Amor, recordamos os 70 anos de peregrinação da Mãe e Rainha aos lares de nosso 
Brasil.

Agradecemos-te, querida Mãe e Rainha de Schoenstatt, porque nesses 70 anos de tua abençoada visita, 
muitas famílias puderam reacender a chama do amor a Deus! 

Contigo, ó Mãe e Rainha, nos tornamos famílias que evangelizam outras famílias por meio do testemunho, 
da acolhida, da reflexão da Palavra, da solidariedade e da oração.

Hoje, com grande carinho volvemos nosso olhar a ti e te pedimos: com teu divino Filho, olha para todas as 
famílias que sofrem e passam por momentos de dificuldades. Visita os nossos enfermos, consola as famílias 
enlutadas. Fortalece a coragem dos jovens e protege nossas crianças e adolescentes. Mãe, nós confiamos em ti!

Consagramos à Mãe e Rainha de Schoenstatt, todas as famílias, cantando: Ó minha Senhora...

Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, roga por nós e por nossas famílias.

CANTO FINAL


