Primeira Peregrinação do Movimento Mães Que Oram pelos Filhos
Aproxima-se a nossa peregrinação e já queremos começar a preparar nosso espírito
para essa experiência de fé e devoção, por isso partilhamos esse texto para sua
reflexão pessoal.
O que é uma Peregrinação?
Peregrinação é um ato religioso, empreendido por motivos religiosos a um santuário
ou a um lugar sagrado, onde as pessoas vão pedir graças especiais, cumprir
promessas e agradecer a Deus. Outro nome usado para expressar a peregrinação é
romaria, que faz referência a Roma, sede da Igreja Católica Apostólica Romana, e, por
esse motivo, é usado para classificar especialmente peregrinações católicas.
Em toda a história da Igreja Católica, as peregrinações constituíram sempre
expressões de grande fervor religioso. As primeiras peregrinações do Cristianismo
datam do século IV, e tinham por destino a Terra Santa. Depois começaram a
estender-se a locais onde estavam enterrados santos, apóstolos, mártires, ou ainda a
locais marcados por aparições da Santíssima Virgem Maria. Peregrinações são

manifestações de fé, que têm grande valor para a divulgação e vivência do
Cristianismo.
O sentido bíblico das peregrinações
Na Bíblia, não encontramos a palavra “romaria”, somente a palavra “peregrinação”.
A peregrinação é uma atitude bíblica. No Livro do Êxodo, encontramos o povo que
caminha (peregrina) rumo à Terra Prometida. Caminhada de esperança, de louvor e
de libertação, na presença de Deus (cf. Nm 9, 17-18).
No Livro dos Salmos, encontramos os cânticos entoados pelo Povo de Deus, quando
peregrinava em direção a Jerusalém.
No Novo Testamento, Maria e José peregrinavam a Jerusalém todos os anos, na
Festa da Páscoa (cf. Lc 2,41).
As peregrinações são expressões do Povo de Deus que caminha com fé, motivado
pelo encontro com o Senhor Deus.

O porquê de uma Peregrinação?
A peregrinação proporciona aos cristãos momentos de diálogo mais íntimo com o Pai,
e oportunidade de rezar pelas necessidades de toda a humanidade.
As pessoas que participam voltam para seus lares mais amáveis, mais alegres, mais
dispostas a ajudar os irmãos, a se confraternizar com eles, a viver a solidariedade e se
comprometer com a evangelização.
Importante destacar que peregrinar não é simplesmente ir a algum lugar, mas fazê-lo
movido pela fé e com intuito de se fazer uma experiência de Deus mais intensa. É

reconhecido que peregrinar carece caminhar motivado “por” ou “para algo”. Uma
peregrinação é um verdadeiro retiro espiritual em busca de uma mudança de vida.
Segundo o Catecismo da Igreja Católica, “as peregrinações evocam nossa caminhada
pela terra em direção ao céu. São tradicionalmente tempos fortes de renovação da
oração. Os Santuários são para os peregrinos, em busca de suas fontes vivas, lugares
excepcionais para viver ‘como igreja’ as formas da oração cristã” ( CIC n° 2691).

As romarias aos Santuários de Nossa Senhora de La Salette
Os Santuários Saletinos são hoje em dia, por vocação, lugares de constantes
romarias, por isso vamos até o Santuário no local da aparição em La Salette, na
França, e será histórica por ser a primeira peregrinação promovida pelo movimento
para a casa da nossa padroeira.
É também uma das ações do Kairós peregrinar ao longo do ano para algum santuário
mariano de Nossa Senhora da Salette (ou outro mariano) com o intuito de fazer
alguma penitência e buscar a reconciliação sacramental.
No Brasil, temos alguns santuários de Nossa Senhora da Salette (SP, RJ, MT, RS, GO
e PR), sob a coordenação dos missionários saletinos, onde podemos realizar essa
ação conjunta.
Faça sua caravana, monte seu grupo e faça a peregrinação proposta para o Kairós!

A Primeira Peregrinação do Movimento Mães Que Oram pelos Filhos
O movimento está vivenciando desde 19 de setembro de 2018 um tempo de
graça designado “Kairós da Reconciliação”. Entre as ações propostas para
esse Kairós, temos a realização da 1ª Peregrinação das mães do movimento
ao local da aparição de Nossa Senhora de La Salette, na França. Será um
momento ímpar, proposto para as mães vivenciarem de perto o local da
aparição da padroeira do movimento. Teremos momentos intensos de oração,
vigília, adoração, via-sacra e procissão luminosa na montanha de La Salette.
A peregrinação se estenderá a outros dois santuários marianos: Lourdes e
Medalha Milagrosa; também à cidade Ars, onde haverá a visita à casa de São
João Maria Vianney, e lá faremos uma adoração pelos filhos prediletos, missão
também do movimento de mães.
Nessa peregrinação, teremos a oportunidade de orar com os pés no local
regado pelas lágrimas da Mãe da Reconciliação, nossa padroeira, Senhora de
La Salette!
Que Maria, a estrela guia, nos conduza nessa peregrinação!
Nossa Senhora de La Salette, Reconciliadora dos Pecadores, rogai sem
cessar por nós que recorremos a vós.

