JUNHO 2015
OS ANJOS
Dia 10 de Junho é dia do Anjo de Portugal.
Foi assim que um Anjo se apresentou aos
3 pastorinhos em Fátima: “
Eu sou o Anjo de Portugal”
.
Anjo quer dizer mensageiro de Deus.
Estão milhões de anjos na presença do Senhor para O servir.
Com quanto amor e cuidado Deus nos trata! Manda mensageiros para nos proteger e
cuidar.
Como diz o Salmo 90: “
O Senhor mandará os seus anjos para que te guardem em todos
os teus caminhos. Nas palmas das mãos te levarão para que não tropeces em alguma
pedra. Nenhum mal te acontecerá nem a desgraça se aproximará da tua tenda”
.
Teremos nós consciência da presença constante de um anjo na nossa vida? O nosso Anjo
da Guarda!
Não nos esqueçamos de todos os dias agradecer a sua ajuda , de louvar a Deus por este
carinho, de pedir a proteção dos anjos para os nossos filhos e rezar a oração que
aprendemos em criança:
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador
pois que a ti me confiou
a piedade divina
hoje e sempre me governe
rege, guarde e ilumine!

Oração que o Anjo ensinou em
Fátima aos Pastorinhos...na
Primavera de 1916

Meu Deus eu creio
adoro, espero e amoVos!
Peço-Vos perdão
para os que não
crêem
não adoram, não
esperam
e não Vos amam.

Organização da Missa e almoço
1ª 6 f - 2015

Hogar

5 de Junho 2015

“
Encontro Nacional de Mães”

30 de Maio (sábado) 11h em frente aos Jerónimos

Estamos todas empenhadas, com tarefas distribuidas pelos grupos...
Contamos com todas! Vamos dar os passos que o nosso Padre Kentenich deu em
Lisboa...
Relembramos:
11h - Chegada aos Jerónimos, acolhimento e peregrinação a pé até ao Santuário.
13h –Almoço.
14h –Animação.
16h - Oração no Santuário entrega da bandeira.
17h - Missa.

ELEIÇÃO DA NOVA CHEFE:
Dia 17 de Junho

8 JULHO
FESTA DO FINAL DO ANO
Iremos acolher a nova direção e dizer adeus à querida Leonor e CIA!
Brevemente daremos mais noticias.

As Finanças das Mães:
Nib das Mães: 003300004540335512305

