
DEUS INCLINADO

Salmo 85

... "Inclinai Senhor o Vosso ouvido e
atendei-me porque sou pobre e desvalido.

Defendei a minha vida, pois Vos sou fiel
Salvai o vosso servo que em Vós confia,

ó meu Deus"...

A rezar este salmo fiquei a meditar a
palavra inclinai. Deus inclinado a ouvir!
Deus atento a ouvir!

Não tenho um Deus que me enche de preceitos e normas, mas tenho um Deus que me
escuta, que sabe... porque ouve, o que eu preciso para ser melhor, para amar mais. Um
Deus que me ampara e me guia.

...DEUS ESCUTA INCLINADO...
E eu também O escuto e me inclino para O ouvir? Às vezes sim, outras não, ando
distraída. O mundo oferece-me muitas distrações. Não faz mal e até é bom "andar" no
mundo, mas se a minha vida é só isso, vou-me distanciando de Deus e deixo de O
ouvir...e... deixo de Lhe falar. Fico privada de um Deus inclinado, pronto para me dar as
melhores "dicas" de felicidade, que eu não aproveito porque ando distraída.
Aproveitemos o mês de Maria para com Ela aprendermos a escutar o nosso Deus que

atento se inclina e nos atende.
Sempre unida na Alegria da Aliança de Amor Leonor

MAIO 2015

Oração:
Rezamos a Consagração a Nossa Senhora...e...damos

flores de Maio a Maria.
Propósito mensal:

Visitar o Santuário...
Fazer Capital de Graças...pela união de todas as
Mães...pela futura direcção! Rezar também pelas
futuras Militantes e Dirigentes (os cursos estão a
terminar).

ELEIÇÃO DA NOVA CHEFE:
14,15,16 de Junho, daremos pormenores brevemente.



Organização da Missa e almoço
1ª 6 f - 2015

Rumarias
8 de maio 2015 - atenção
que não é 1ª 6f do mês. Hogar 5 de junho 2015

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

As Finanças das Mães:
Lembramos que todas temos que colaborar...só assim vamos conseguindo cumprir...!

Nib das Mães: 003300004540335512305
Bandeira das Mães - está bordada e vai ser entregue no fim do mês. Custou 165,00 euros . Os grupos

vão recolher os donativos para podermos enviar o pagamento.

“Encontro Nacional de Mães”
30 de Maio (sábado) 11h em frente aos Jerónimos

Bênção: 19 de Maio de
1991
Ideal: Cenáculo do Pai
para a Família do Pai

Bênção: 9 de Outubro
de 1995
Ideal: Tabor da Rainha
da Família

Bênção: 21 de Outubro
de 1979
Ideal: Tabor da Mãe da
Igreja

Bênção: 15 de Setembro
de 1974
Ideal: Cenáculo da
Família do Pai

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.
Importante - Até 15 de Maio precisamos saber ao certo quem são as mães que vão estar

presentes. Por favor não faltem!


