Fevereiro
2014
Queridas Mães
Não deixemos que nos roubem o Evangelho!
Que apelo sentido e real que o nosso
Papa Francisco faz, na Exortação Apostólica
A Alegria do Evangelho.
Foi com muita contrição que li estes parágrafos (93 ao 97): o mundanismo entre nós
católicos... Isto para nós Mães, é uma reflexão profunda sobre o nosso papel no Mundo.
A Boa Nova de Jesus, o Amor e a Misericórdia, abafados por reuniões, jantares,
encontros, números e estatísticas, encerrado em grupos de elite. Um cristianismo “
...que
não sai realmente à procura dos que andam perdidos nem das imensas multidões
sedentas de Cristo.”
“
Esvai-se o ardor evangélico”e não mais nos preocupamos em que “
...o evangelho
adquira uma real inserção no povo fiel de Deus e nas necessidades concretas da história”
.
Vale a pena ler este capítulo e com a mão na consciência e o olhar em Maria, revermos a
nossa postura na família e no mundo
Unida em Aliança de Amor...
Leonor

“
Brilhe a Luz da vossa Aliança”

Portadora de Cristo hoje!
A Igreja vive no hoje de Jesus...esse hoje perene da última Ceia, fonte do perdão, de
comunhão e de serviço. Ele está em nós anunciando-nos a Sua Palavra, libertando-nos
das nossas escravaturas, ligando-nos os corações feridos...Só no hoje de Jesus, é que a
audácia apostólica é eficaz e dá fruto... no hoje do Senhor “
...o amor vence o medo”
. Não
há lugar para a incerteza, porque “o Senhor está em nós todos os dias até ao fim do
mundo”
.
Papa Francisco “
O verdadeiro Poder é servir”

Organização da Missa e almoço
1ª 6 feira 2014
Grupo
Mãos dadas com Maria
Novissimas

Datas
7 Fevereiro 2014
7 Março 2014

Hogar

4 Abril 2014

Grupos (Matilde, São, Lila)

9 Maio 2014

Contas de Maria

6 Junho 2014

O grupo organizador é responsável por:
►Terço às 12.30h.
►Missa às 13h: coro, leituras, oração dos
fiéis, ofertório.
►Almoço: comida, bebidas, pratos, copos,
talheres, guardanapos.
►deixar a sala e cozinha limpas e
arrumadas.

Retiros:
Retiro de Militantes –13 a 16 de Março
Retiro para todas as Mães –28 a 30 de Março
A partir de 1 de Fevereiro estão abertas as inscrições;
Podem inscrever-se por mail, para
ligadasmaes.lx@gmail.com ou entregar a inscrição no
Acolhimento.
Serão ambos nas Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição (CONFHIC )
em Linda a Pastora.

Notícias e lembranças:
A corrente de preparação para Aliança de Amor já começou! Um enorme grupo, com
desejo de se unir mais à nossa Mãe e Rainha!
Venham às primeiras 6f! É o dia das Mães...é tão bom o nosso encontro!
A Irmã Elisa foi passar férias ao Brasil! Oxalá venha renovada no corpo e no Espírito, para
nos ajudar durante o ano!
Lembramos que os dias 18 são o dia da Família! Missa às 19.45H!
12 de Fevereiro “
Mães em Adoração e Louvor”às 21.30h.
20 de Fevereiro às 12.30h, inicio da preparação para Santuário Lar. Podem inscrever-se!
25 de Fevereiro 3º encontro “
Mulher nova, Eva ou Maria”das 19.30hàs 21.30h.

As Finanças das Mães:
A última 6f rendeu 188 €. A graça de Deus torna-nos generosas...conseguimos
entregar ao Movimento 7500€!
Nib das Mães: 003300004540335512305

