
MAIO 2013 - 3 

No mês de julho de 2013 a Matriz Santa Bárbara tem 
um motivo de muita alegria, pois recebe a visita da Mãe 
Rainha, Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
e ela traz consigo as graças especiais do Santuário: 

A Graça do Abrigo Espiritual
A Graça da Transformação 
A Graça da Fecundidade no Apostolado 

Palavra Schoenstatt quer dizer Belo Lugar, o ponto de partida de um movimento de renovação religiosa moral do mundo em Cristo, 
por Maria. O movimento nasceu na Alemanha em 18 de outubro de 1914, no bairro de Schoenstatt, em Vallendar, na Capela 
de São Miguel. O Padre José Kentenich, proferiu palestra a um grupo de jovens, onde revelou uma secreta idéia de convidar 
Nossa Senhora a se estabelecer naquela Capela. Pediram que Ela se estabelecesse e dali distribuísse, graças, mas também 
se comprometeram a colaborar com Ela na missão de renovar o mundo. Foi selado um compromisso mutuo, que mais tarde 
recebeu o nome de Aliança de Amor. Com esse inicio tão simples surgiu o Santuário de Schoenstatt, com o título de Mãe, Rainha 
Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt. Hoje existem centenas de Santuários, fi liais espalhados pelos continentes. 

Em Santa Bárbara D`Oeste
O movimento começou a fi car conhecido na década de 80. 
A Campanha da Mãe Peregrina chegou aqui em 1983, mas 
tomou impulso muito grande na Matriz Santa Bárbara, quando 
Dona Vina assumiu como coordenadora da cidade. A partir daí 
foi fl orescendo mais e mais com os demais coordenadores que 
a sucederam. Da nossa cidade, já saíram alguns casais como 
coordenadores diocesanos. Temos uma Equipe à frente da 
Campanha para poder realizar formações, orientações, estudos, 
encontros, etc. Na cidade existem 519 imagens e na matriz Santa 
Bárbara temos um total de 36 imagens da Mãe Rainha que 
visitam as famílias, comércio, prédios, APAE, Asilo São Vicente 
de Paulo, escritórios e jovens. Os missionários além desse 
trabalho, também prestam serviços na comunidade, pastorais, 
Catequeses, Ministros da Eucaristia e outros. Participam de 
eventos da Matriz, rezam o terço na rádio, Asilo, Missa uma 
vez por mês, para renovação da Aliança de Amor, organizam 
romarias ao Santuário e arrecadam alimentos para a cesta básica 
da Matriz. O Santuário mais próximo da cidade está localizado 
em Atibaia (Rod D. Pedro I - Km 78 —SP). A Mãe Peregrina da 
cidade fi ca no mês de julho aqui na Matriz, Ela vai peregrinar 
nas Capelas do São João, São Vicente de Paulo(Asilo) e nesses 
dias haverá a reza do terço durante a semana. Onde ela estiver, 
toda a comunidade está convidada a participar. O Movimento 
de Schoenstatt está se preparando para as festividades em 
comemoração ao centenário de fundação em 2014. “De Santuário 
a Santuário” Rumo ao Centenário da Aliança de Amor 1914-2014.

mÃe rainha, vencedora 
trÊs vezes admiravÉl de 
schoenstatt bem vinda!

Chegada ao Brasil

Oração da Recepção da 
Imagem Peregrina da cidade

Querida Mãe e Rainha 
de Schoenstatt! Nossa 
Peregrina! Temos a alegria 
de receber-Te em nosso 
meio! Tu mesma quiseste 
vir ao encontro da tua 
Família de Schoenstatt, 
peregrinando em cada 
Paróquia, preparando 
nossos corações para o 
grande Jubileu Centenário 
da Aliança de Amor em 
2014. Este é o momento 
de renovar nosso amor 
a Ti, vivenciando a força 
da  Al iança de  Amor, 
Educa-nos como teus 
instrumentos reacendendo 
em nós o fogo da missão, 
como fizeste com teu 
missionário da Aliança 
João Luiz Pozzobon, para 
que o Brasil se torne um 
Tabor  das Glórias de 
Teu Filho. Como Família 
de Schoenstatt, unidos 
a o  n o s s o  f u n d a d o r, 
Padre José Kentenich, 
queremos peregrinar de 
Santuário a Santuário 
como teus missionários 
d a  A l i a n ç a !  A m é m . 

O Padre José Kentenich, enviou Irmãs de Maria para terras 
brasileiras em 10 de junho de 1935. Vieram como Missionárias 
e empenharam todas as suas forças para ajudar na renovação 
do mundo em Cristo por Maria. Entre 1947 a 1952,  Padre 
José Kentenich visitou o Brasil por dez vezes, anunciando as 
Glorias de Maria e estimulando a construção de Santuários de 
Schoenstatt. Participou da inauguração do Santuário Tabor em 
Santa Maria da Serra - RS em 11 de abril. Após alguns dias da 
inauguração, escreve uma carta incentivando a levar a imagem 
da Mãe de Deus aos lares para que ela pudesse realizar sua 
tarefa de Mãe educadora dos fi lhos de Deus. Foi nessa época 
que o Senhor João Luiz Pozzobon entrou em contato com 
o Santuário e movimento. Em 10 de setembro de 1950 ao 
participar de um retiro para homens. A irmã Maria Teresinha 
Gobbo, ao saber do desejo do Senhor João em servir, deu-lhe 
um grande desafi o. Esta imagem fi cará ao seu cuidado, deverá 
cuidar que peregrine de casa em casa e ele levou a sério 
esse apostolado e hoje, está espalhado pelo mundo inteiro.


