
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Chamo-me Renato Gomes Machado, sou professor, ator, moro em 
Formosa/GO e sou missionário da Mãe Peregrina há mais ou menos 

três anos. Vivemos hoje uma pandemia, sendo necessário o isolamento 
social. Por prudência, as imagens da Mãe Peregrina não estão peregrinando nas famílias. 

Nesses dias, estive em Brasília para retirar alguns documentos e aproveitei a oportunidade para 
passar no Santuário. Senti-me chamado a comprar de presente para cada uma das famílias, pelas quais 
sou responsável, uma miniatura da Mãe Peregrina. Levei para o sacerdote dar a bênção e peregrinei 
durante dois dias para entregar na casa de cada família. Segui rigorosamente todo o protocolo de 
segurança, com o uso da máscara e os cuidados de distanciamento. Deixei em cada casa a imagem 
da Mãe e Rainha, dizendo a todos: “nós vamos superar este momento, a Mãe Peregrina vai passar 
à frente. O Senhor Jesus vai enviar a cura.” Senti a mesma emoção de João Pozzobon, que ia de 
casa em casa, levando a imagem para rezar com as famílias. Neste ano em que celebramos o Ano 
Pozzobon, o Santuário nos pede para divulgar ao mundo inteiro a experiência e a santidade desse 
fiel peregrino e seu carinho pela Mãe e Rainha.

Mesmo com receio e com os cuidados necessários, pude sentir, visitando as famílias, a alegria 
e a gratidão dessas pessoas, por isso convido a cada missionário da Campanha da Mãe Peregrina 
para que confiemos e ofereçamos muitas contribuições ao Capital 
de Graças.

Que neste tempo sejamos mais caridosos, mais atenciosos ao 
visitar o irmão e possamos enxergar nele a figura suave de Maria, 
nossa Mãe Admirável e Vencedora. E que nossas casas, nossos lares, 
nossos corações sejam um belo lugar onde Maria possa habitar 
todos os dias.

Pude sentir isso nessa visita, levando a imagem da Mãe 
Peregrina e fazendo a mesma experiência de João Pozzobon. Nada 
sem ti e sem nós, fala Maria e ouviremos tua voz!

Renato Gomes Machado - Formosa/GO
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de setembro

70 anos 
da Campanha da 

Mãe Peregrina de Schoenstatt!
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Necessita de uma 
graça especial? 
Reze com fé ao 

Pe. José Kentenich!

“Se a sua oração for atendida, 
comunique o Secretariado 

Pe. Kentenich 
Tel.: (11)4414.4210

Deus, nosso Pai! 
Atende-nos em 
nossas intenções, por 
intercessão do Pe. José 
Kentenich (pedir a 
graça). 
Realiza sinais e 
milagres, como 
testemunho de sua 
santidade. 
Concede-lhe, em 
breve, a honra dos 
altares, a fim de 
que muitas pessoas 
encontrem o caminho 
que conduz a ti. Por 
isso te pedimos, com 
Maria, nossa Mãe, 
Rainha e Vencedora 
Três Vezes 
Admirável de 
Schoenstatt, 
por Cristo, 
nosso
Senhor. 
Amém.

padrekentenich@irmasdemaria.org.br

D. Estimadas famílias, reunimo-nos para celebrar o dia da Aliança 
de Amor. Estamos no mês vocacional e, com a Igreja no Brasil, 
celebramos a Semana da Família. Ambos os temas estão ligados 
entre si, pois constituir uma família é responder sim ao chamado 
de viver com amor a vocação concedida por Deus.

T.  Descobrir a presença de Deus na história da própria vida é 
descobrir a vocação a que somos chamados: a uns Deus chamou 
a testemunhar sua vinculação a Ele por meio do matrimônio, 
a outros por meio do ministério sacerdotal e a outros, da vida 
consagrada e leiga.

D. Querida Mãe Peregrina de Schoenstatt, ao visitar nossas famílias, 
intercede por nós a Jesus, teu divino Filho, para estarmos sempre 
unidos a Ele e assim, a história de nossa vida se torne a mais bela 
história do seu amor.

T. Com o exemplo da Sagrada Família de Nazaré, queremos 
aprender a partilhar o abraço e o pão e a vencer as dificuldades 
que o dia a dia nos traz, com serenidade, amor, fé e esperança.

D. Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt, unidos espiritualmente, 
queremos preparar-nos para celebrar, no próximo dia 10 de 
setembro, os 70 anos da Campanha da Mãe Peregrina. São 70 
anos de bênçãos e graças no amor e na entrega total de milhares 
de missionários, empenhados na missão de evangelizar as 
famílias, a exemplo de João Luiz Pozzobon.

T. Querida Mãe Peregrina de Schoenstatt, ofertamos todos os 
trabalhos que fizemos com amor, alegrias e sucessos, orações 
e boas obras, bem como sofrimentos, angústias e dores. Tudo 
te oferecemos como contribuição ao Capital de Graças, para 
que os próximos 70 anos da Campanha da Mãe Peregrina sejam 
ricamente abençoados e deem frutos de transformação para as 
famílias, para a Igreja e a sociedade.

D. Com alegria e gratidão, nos consagramos à Mãe de Deus, 
cantando:  Ó minha Senhora...


