
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Estimadas famílias, no dia 10 de setembro, a Campanha 
da Mãe Peregrina de Schoenstatt comemora os seus 70 anos. 

Reunidos para celebrar a Aliança de Amor, unimo-nos para louvar e agradecer a Deus por 
ter chamado João Luiz Pozzobon como instrumento de Maria. A partir do Santuário, ele 
iniciou essa maravilhosa campanha de evangelização das famílias.

Hoje também louvamos a Deus pelos milhares de missionários e coordenadores que 
continuam a levar adiante a missão de João Pozzobon. Graças à sua fidelidade e entrega 
total, eles contribuem para que a Mãe e Rainha de Schoenstatt continue a peregrinar nos 
lares de nossas famílias. 

Testemunhos:

“Há 24 anos, recebi o chamado para ser missionária da Mãe Peregrina. Foi numa época 
difícil da minha vida, tinha sofrido um acidente no qual meu 
marido morreu e fiquei com duas crianças pequenas. Eu morava 
num bairro novo, rezava todos os dias a novena do livrinho verde 
e cada vez mais me apegava à Mãe e Rainha. Com o passar do 
tempo, senti que faltava algo, conversei com a coordenadora 
paroquial para trazer a Campanha da Mãe Peregrina ao nosso 
bairro. Um pedido que a Mãe e Rainha faz não tem como dizer 
não. A cada dia, nesses 24 anos, me envolvo mais com a missão”. 
Ana Maria O. Rezende, Ibiporã/PR.

“Recebi o chamado no ano de 1998, foi um momento muito 
especial, porque tinha acabado de constituir minha família. Nós 
estávamos precisando muito da presença de Deus e de Nossa 
Senhora. Foi maravilhoso, porque até então não estávamos 
engajados. O chamado para ser missionários nos ajudou a 
aprofundar-nos no amor que Deus e Maria têm por nós. É uma 
alegria poder levar a Mãe Peregrina às famílias. É gratificante estar 
a serviço, pois sabemos que muitas famílias são evangelizadas 
através desta missão”. Marli Aparecida Costa, Londrina/PR.
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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. 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.

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

D.  Ó Mãe e Rainha, no dia 10 de setembro de 1950, tu escolheste aqui 
no Brasil, um pai de família, João Luiz Pozzobon, para levar-te aos 
lares, às escolas, aos hospitais e presídios... 

T.  Gratidão, querida Mãe, porque fizeste surgir uma Campanha de 
evangelização, cuja missão é a santificação das famílias. 

D.  Passados 70 anos, podemos contemplar os frutos da Campanha 
da Mãe Peregrina de Schoenstatt que se expandiu para mais de 90 
países. Quantas famílias se mantiveram na fé cristã, quantas graças 
de conversão, quantas vocações... Hoje podemos afirmar: com a Mãe 
Peregrina, somos uma Igreja em constante saída! 

T.  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!

D.  Mãe Peregrina, 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 dificuldades. Visita os enfermos, consola 
as famílias enlutadas. Fortalece a coragem dos jovens e protege as 
crianças e os adolescentes. Mãe, nós confiamos em ti!

T.  Recebe, querida Mãe de Deus, nossos pequenos gestos de amor 
ao próximo. Este será nosso oferecimento consciente a ti, para o 
teu Capital de Graças. Assim, te ajudamos a transformar o Brasil e o 
mundo em nova terra mariana!

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

D.  Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,

T. Roga por nós e por nossas famílias.


