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1. Introdução 

Em 10 de setembro de 2025 celebraremos 75 anos do início da Campanha da 

Mãe Peregrina de Schoenstatt. Celebrações jubilares trazem chances de 

receber muitas graças e bênçãos, como também é oportunidade de reassumir a 

missão ‘fiel à origem’. 

Em preparação a este jubileu acontecerá em novembro deste ano um Jornada 

Nacional de Assessores e no próximo ano uma Jornada Nacional de 

Coordenadores da Campanha da Mãe Peregrina. Seria maravilhoso reunir os 

mais de 30 mil coordenadores que se empenham nesta grande missão em nossa 

Pátria. Como isso não é possível, os Secretariados da Campanha da Mãe 

Peregrina de Atibaia/SP e Santa Maria/RS estão enviando esta pesquisa às 

coordenações diocesanas, que deverão enviá-la a todos os coordenadores de 

sua diocese.  

As respostas serão utilizadas na Jornada Nacional de Assessores e será uma 

forma de, em espírito sinodal, todos os coordenadores poderem participar da 

preparação para o jubileu. 

Caro coordenador, responda com sinceridade esta pesquisa. Em caso de 

dúvidas, você sempre pode procurar sua coordenação diocesana e os 

assessores que atendem a sua diocese. 

 

2. Como realizar o caminho sinodal da Campanha da Mãe Peregrina de 

Schoenstatt? 

⮚ PRIMEIRA FASE – PESQUISA NACIONAL 

A primeira fase do caminho sinodal da Campanha da Mãe Peregrina de 

Schoenstatt, rumo aos 75 anos, acontecerá entre os dias 18.06 e 18.07.  

Nesta etapa, os coordenadores de cidade/paróquia se reúnem com seus 

missionários para responder as perguntas abaixo. 

 

Em vista ao jubileu dos 75 anos da Campanha da Mãe Peregrina de 

Schoenstatt: 

✓ Como podemos nos preparar para este jubileu, espiritualmente e 
materialmente? 

✓ Qual o maior presente que queremos receber da Mãe de Deus para a 
Campanha da Mãe Peregrina neste jubileu? 

✓ Qual presente podemos ofertar à Mãe de Deus pelos 75 anos da 
Campanha da Mãe Peregrina? 

✓ Sugestão de uma palavra/expressão forte para o lema do jubileu? 
✓ Sugestão de um símbolo para o jubileu? 



Após colher as sugestões dos missionários, o coordenador/paróquia ou cidade 

ficam responsáveis por escrever as respostas do grupo no formulário online. O 

link do formulário online será enviado pelos os coordenadores diocesanos. 

Em seguida, os secretariados da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt 

vão separar as respostas por diocese e enviar o material para os coordenadores 

e equipes diocesanas. Onde não houver coordenador diocesano, o secretariado 

poderá indicar alguns coordenadores para representar a diocese nesse 

processo. 

 

⮚ SEGUNDA FASE – RESUMO DIOCESANO 

A segunda fase acontecerá entre os dias 20.07 e 20.08.  

Nesta etapa, os coordenadores, equipes diocesanas ou representantes deverão 

fazer um resumo de todas as respostas de sua diocese e enviar ao secretariado 

da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt. O arquivo final da diocese deve 

ter apenas UMA FOLHA A4 – como se trata de uma pesquisa nacional é 

importante assegurar este ponto.  

 

3. O que acontecerá com o resultado desta pesquisa? 

⮚ TERCEIRA FASE – RELATÓRIO FINAL  

As Assessoras dos secretariados da Campanha da Mãe Peregrina de 

Schoenstatt vão unir as propostas de todas as dioceses e elaborar um relatório 

final que será utilizado na Jornada Nacional de Assessores que acontecerá nos 

dias 22 a 24 de novembro. Este material será uma forma de, em espírito sinodal, 

todos os coordenadores poderem participar da preparação do jubileu de 75 anos 

da campanha. 

 

4. O caminho jubilar rumo aos 75 anos da CMPS 

Recordando o iniciador da Campanha da Mãe Peregrina, o Servo de Deus 

João Luiz Pozzobon, neste jubileu: 

✓ Você acha que o exemplo e o ensinamento de João Pozzobon está 
presente no trabalho da Campanha da Mãe Peregrina de 
Schoenstatt? 

✓ Do que você já aprendeu sobre João Pozzobon, o que mais lhe ajuda 
na missão com a Mãe Peregrina? 

✓ Qual poderia ser a contribuição da Campanha da Mãe Peregrina no 
esforço pela beatificação de João Pozzobon? 



O objetivo deste caminho sinodal na Campanha da Mãe Peregrina de 

Schoenstatt é a preparação do jubileu de diamante que acontecerá em 2025. 

Celebrações jubilares são um convite para reassumir a missão ‘fiel à origem’. 

Em setembro de 2023 acontecerá um encontro nacional de coordenadores da 

Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt, no qual será apresentado o 

resultado da pesquisa nacional. Nos materiais de formação dos próximos anos 

será implementado o resultado deste caminho sinodal com o projeto: CMPS 

RUMO AOS 75 ANOS. 

 

Agradecemos sua participação! 

 

 

 

___________________________ 
Secretariado da Campanha da  

Mãe Peregrina de Schoenstatt - Santa Maria/RS 

 

 

 

___________________________ 
Secretariado da Campanha da  

Mãe Peregrina de Schoenstatt – Atibaia/SP 

 

 

 

Contato dos Secretariados da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt 

 

➢ Santa Maria/RS 

Fone: (55) 3220-0200 

Whats: (55) 9980-8524 

e-mail: 
secretaria.maeperegrina@gmail.com  

➢ Atibaia/SP 

Fone: (11) 4414-4249 

Whats: (11) 96861-9485 

e-mail: 
recepcao@maeperegrina.org.br 
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