
 

SUGESTÃO DE LITURGIA PARA ABERTURA DO ANO JOÃO POZZOBON 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

- Esse modelo de Liturgia pode ser utilizado por ocasião da S. Missa de Renovação da Aliança 

de Amor do mês de setembro. 

- A Oração do Ano João Pozzobon e a arte do Banner sugeridos podem ser baixados no Site do 

Secretariado: http://www.maeperegrina.org.br/materiais-para-downloads/  ou no site do 

Santuário Tabor  http://santuariotabor.org.br/ano-joao-pozzobon 

- 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 louvar e agradecer a Deus que opera prodígios por meio da Mãe, Rainha e 

Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt. 

Com esta celebração, abrimos o Ano Jubilar dos 70 anos da Campanha Peregrina de Schoenstatt. 

Preparando esta festa jubilar, queremos celebrar um ano dedicado ao seu iniciador, o Servo de Deus João 

Luiz Pozzobon. Este ano, que vai de 10 de setembro de 2019 a 10 de setembro de 2020, será um grande 

incentivo para que todos o conheçam e se incendeiem pelo seu ardor missionário.  

Quem foi o diácono João Luiz Pozzobon? 

João Pozzobon “foi um homem singelo e de ideias claras. Um homem do povo, um homem de Deus. Um 

grande apóstolo de Maria. Se ele se preocupou com ela, que os homens a conhecessem, ela, a Mãe de 

Deus se preocupará de que o mundo o conheça e o imite.” 
(Dom Claudio Giménez, citado em Herói hoje, não amanhã, p.11). 

O lema que anima o Ano João Pozzobon reflete o que ele viveu e anunciou no empenho por levar a Mãe e 

Rainha aos lares de milhões de famílias: “Entendi a missão e por ela a minha entrega foi total”.  

✓ Entrada do Banner do Ano João Pozzobon 

Que neste Ano João Pozzobon, possamos conquistar muitas famílias para o reino de Jesus, por intermédio 

da visita da Mãe Peregrina. Na alegria que nos une em torno do altar, iniciemos esta celebração cantando: 

✓ Entrada da bandeira/estandarte do Movimento Apostólico de Schoenstatt, a Imagem da Mãe Peregrina 

Paroquial e dos missionários com as Imagens Peregrinas. 

 

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

✓ Pelo Papa Francisco e toda a santa Igreja, 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, rezemos. 

 

✓ Pelas famílias (de nossa paróquia, diocese...) que recebem a visita da Mãe Peregrina de Schoenstatt, 

para que, fortalecidas com as graças do abrigo espiritual, da transformação interior e da fecundidade 

apostólica, se deixem abrasar pelo fogo da missão de salvar e renovar as famílias, rezemos. 

http://www.maeperegrina.org.br/materiais-para-downloads/


 

✓ Pelos coordenadores e missionários da Mãe Peregrina de nossa comunidade (paróquia, cidade, 

diocese...), para que a exemplo do diácono João Pozzobon, se empenhem em viver o lema deste ano 

‘‘Entendi a missão e por ela a minha entrega foi total’, rezemos: 

 

✓ Pela beatificação do Servo de Deus João Luiz Pozzobon, para que seu exemplo e apostolado seja 

conhecido em toda a Igreja, rezemos: 

 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS:  

Junto ao pão e ao vinho, trazemos ao altar essas FLORES, símbolo do empenho e dedicação de 

coordenadores e missionários e de nossa gratidão por tudo que Jesus e Maria realizam em nossas 

famílias. 

 

FINAL: 

Sugerimos que ao final da Celebração seja realizado o envio dos missionários com a Imagem da Mãe 

Peregrina de Schoenstatt para o Ano João Pozzobon: 

 

 SACERDOTE:  

 Com alegria e profunda gratidão, em união à toda Família de Schoenstatt do Brasil, declaro aberto 

o ANO JOÃO POZZOBON.  

Suplicando a bênção de Deus, no término desta celebração, eu os envio com a Imagem da Mãe 

Peregrina de Schoenstatt para que as levem às famílias com o mesmo ardor missionário do 

Diácono João Pozzobon. A seu exemplo, confiantes no poder intercessor da Mãe de Deus, possam 

realizar em suas vidas e em sua caminhada de evangelização as palavras: “Entendi a missão, e por 

ela minha entrega foi total”. 

Rezemos juntos a Oração do Ano Pozzobon: 

 

ORAÇÃO DO ANO JOÃO POZZOBON 

Deus, nosso Pai, fizeste de João Luiz Pozzobon um esposo e pai exemplar, um amigo dos 

pobres e um incansável peregrino. Ele dedicou a sua vida a levar a Mãe e Rainha às famílias, 

hospitais, escolas e presídios, rezando o terço. 

Por isso Pai, confiante peço que, se for da tua vontade, este teu servo seja beatificado e, por sua 

intercessão, eu possa receber a graça que tanto necessito: (pedir a graça...). 

Assim rezo com Maria, a Grande Missionária, para a tua glória, o florescimento da Igreja e a 

santificação das famílias. Amém. 

 

(O sacerdote abençoa as Imagens Peregrinas e os missionários) 

 

CANTO: Mãezinha do Céu. (música que sempre cantava João Luiz Pozzobon) 

 

 


