ABRIL 2015
TRANSFORMA A ÁGUA EM VINHO
Queridas Mães!
Ao meditar o mistério do terço sobre as Bodas de Caná, surgiu-me um pensamento que
partilho hoje com todas mães.
Nesta passagem, temos três momentos: primeiro temos a intercessão da Mãe "Fazei tudo o
que Ele vos disser"; em segundo temos talhas vazias que vão ser cheias de água para depois se
transformarem em vinho; em terceiro vemos Jesus como que desinteressado do assunto.
Pensando agora no que se passa nas nossas vidas, concretamente na nossa vida em Aliança
com Maria, é Ela que vem ao nosso encontro, que nos manda fazer o que seu Filho quer e nos
pede que entreguemos as nossas talhas vazias . Mas para pôr o quê lá dentro? O que o seu Filho
quer, Ele que estava alheado passou a interessar-se porque sua Mãe pediu.
Primeiro pomos água na talha, para tudo lavar, para tudo purificar, para encher até à borda
sem dar margem a que mais nada entre. Cheia do Espírito Santo e da Sua graça.
Depois a transformação em vinho, esse vinho que é motivo de comunidade, que é consumido
em festas e ocasiões especiais, que alegra e aquece o coração, que é sinal do trabalho do
homem e é presença real de Jesus nas nossas vidas. Água transformada em vinho, sinal da
nossa transformação, sinal da nossa abertura aos outros, sinal da nossa união com Jesus sempre
e em especial na Eucaristia.
Por fim vem a ordem de Jesus: "Vão dar ao chefe de mesa a provar", ordem de missão, dar a
provar esse Amor que recebemos.
E assim neste mistério encontramos as três graças do Santuário:
- Maria presente acolhe a necessidade
- a pedido de Maria Jesus transforma
- envia para dar a provar
Obrigada meu Deus porque nos dás uma Mãe, obrigada porque
nos dás graças e consciência para a nossa transformação, obrigada
porque nos impeles a partilhar...!
Sempre unida na Alegria da Aliança de Amor,
Leonor

Oração:
Rezamos a oração que Jesus nos ensinou...rezamos o
Pai Nosso.

Propósito mensal:
Fidelidade! Fidelidade...fidelidade!

À consciencia de grupo, às reuniões do grupo,
à missa dos dias 18 no Santuário ( 19.45h), a tentar
não faltar aos compromissos!

Organização da Missa e almoço
1ª 6 f - 2015

Novissimas
Rumarias

10 de abril 2015

(Atenção que não é 1ª 6 feira)

Hogar

8 de maio 2015

Terço às 12.30h e Missa às 13h. Ver nas cartas
anteriores do que cada grupo é responsável...

SEMANA SANTA NO SANTUÁRIO
Quinta-feira Santa
19:45 –SANTA MISSA
Lava-pés | Bênção do pão
21:00 –Adoração até às 24:00

5 de junho 2015

“
Encontro nacional de Mães”

30 de Maio (sábado)

11h acolhimento em frente ao

Sexta-feira Santa
15:00 –Celebração da Liturgia da Santa Cruz

18:30 –VIA-SACRA (a partir da Praça de
Damão)

Mosteiro dos Jerónimos.
Tudo depende de cada grupo, para que
este encontro possa ser mesmo um
sucesso. Contamos com todas nesse
dia, das 11h às 17h!

Sábado Santo
22:00 –VIGÍLIA PASCAL Bênção da água e da
luz
No Domingo de Páscoa, celebra-se apenas a
Eucaristia das 12:00.

Peregrinação da familia a Fátima
1,2,3, de Maio!
Fiquem atentas às inscrições!
As Finanças das Mães:
A última 6feira rendeu 160€. Obrigado queridas Mães!
Nib das Mães: 003300004540335512305

