Queridas mães,
Começamos agora um tempo forte e
queremos vivê-lo unidas em oração. Estamos
no advento, tempo de
espera, preparação e
conversão para receber a
luz de Jesus. Preparamonos para que, quando
chegar, Ele fique no
nosso coração e depois levemos o Natal a
todos e o vivamos cada dia.
Começa também dia 8 o
Ano da Misericórdia e as
portas santas abrem-se dia
13. Somos aqui também
chamadas a um caminho
de conversão, de
reconciliação. Sonhamos
organizar uma
peregrinação das mães ao
Santuário Original para
juntas nos prepararmos e atravessarmos
essa porta de misericórdia. Deixamos aqui o
link de Schoenstatt TV, onde vai ser
transmitida a missa e procissão até ao
Santuário Original para a abertura da Porta
Santa da Misericórdia. Será no domingo, dia
13 de dezembro, às 9:30 (10:30 na
Alemanha): http://schoenstatttv.de/PT/Livestream.html

Rezamos por todas e cada uma. Rezem por
nós!
LEMA DA FAMÍLIA DE LISBOA
É com muita alegria que anunciamos o lema
da Família de Lisboa para 2015/2016,
decidido no último Conselho Diocesano e já
anunciado na missa de 18/11: “FAMÍLIA,
PORTA DA MISERICÓRDIA!”. Rezemos
todas para que este lema nos impulsione a
procurar e levar a todos a misericórdia infinita
de Deus, através do sacramento da
reconciliação e da vivência da oração:
“Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como
nós perdoamos a quem nos tem ofendido.”
Devemos pensar que somos uma porta por
onde se entra para receber misericórdia, por
onde se sai para levar misericórdia e que está

aberta a todos! Rezemos para que o espírito
santo nos ilumine para percebermos juntas
como viver este lema no nosso ramo da Liga
das mães.
ANOTE NA SUA AGENDA:
4/12, às 12:30 – 1ª sexta-feira, terço missa e
almoço. Responsáveis: G. Marianas e G. Pequenas
Marias
8/12, missa 12:00 – Bênção das grávidas

18/12, às 19:45 – Missa dia 18, com
organização pela Liga das Mães, G. Rumarias,
vamos todas estar lá!
24/12, Missas do Galo:
23:00, Capela colégio Santa Maria
24:00, Igreja de Santos-o-Velho
Todos os domingos – terço pela paz, antes da
missa das 19:00, começando às 18:30 no abrigo.
12/1 – Início de corrente de Aliança de amor –
inscrições no acolhimento

“A MÃO NO PULSO DO TEMPO…
Este mês, vamos todas rezar pela nossa
conversão e das nossas famílias e de todos os
homens. Rezemos para que este tempo especial
de advento e ano santo de misericórdia possa
encher o mundo de luz e paz.
Lembramos que continuamos a rezar até 2017
uma Avé Maria por cada português, as sementes
e cartões estão no Santuário.

…E O OUVIDO NO CORAÇÃO DE DEUS”
"Mãe de Deus, dá-me o teu Filho pequenino!
Não O deixes nesse berço duro e frio, deita-O
no berço do meu coração." (PK)

ORAÇÃO:
“Ensina-nos a elevar-nos para o Alto,
Através destes dons,
E a inclinar-nos reverentes.
Perante o Amor
Que cada dia nos abre sempre mais
O seu inesgotável mar de misericórdia”
(RC 566)

PARABÉNS
Parabéns às mães que celebram aniversário
de nascimento ou Aliança de Amor.
PARA UMA PAUSA CRIADORA ♫
https://www.youtube.com/watch?v=lwZI0vjuMc8

VIVER O ADVENTO COM MARIA
Deus
iniciou
pela
Virgem Maria a obra da
redenção humana, ao
preservar de toda a
mancha do pecado
aquela que viria a ser a
Mãe de Cristo (cf. Cl.
8/12). É pois, com toda
a naturalidade, que
celebramos,
nos
primeiros
dias
do
Advento, a solenidade da Imaculada, preparação
radical da Virgem para a vinda do Salvador e feliz
aurora da Igreja (cf. Marialis Cultus, 3).
A presença de Maria na liturgia do Advento tem
um profundo sentido de exemplaridade. Assim
como Deus pôs os olhos na humildade da sua
serva, do mesmo modo os põe em cada crente
que a imita. A exemplaridade de Maria há-de ser
ponto de referência para a lgreja e para cada
crente que, em continuidade com ela, tem a
missão de preparar o mundo para a última vinda
de Cristo Salvador.
Na aurora dos novos tempos, foi em Maria que a
promessa feita por Deus aos patriarcas e aos
profetas se transformou em Dom. Nos nossos,
que são os últimos, há-de ser através de cada
homem e de cada mulher que vivam à maneira de
Maria, que Deus apressará a última vinda do seu
Filho, e nos dará a graça de alcançarmos à
herança do céu, onde, com a criação inteira,
cantaremos eternamente a glória do Senhor.

O QUE SIGNIFICAM OS SÍMBOLOS DO
NATAL?
Ir. M. Nilza P. da
Silva
–
A
preparação e a
festa do Natal são
relacionadas com
muitos símbolos
cujo
significado
pode perder-se com a comercialização. Como
cristãos autênticos, somos chamados a restaurar
o sentido de cada símbolo, a fim de que ele
represente a graça e a vida que floresce com a
festa do nascimento de Jesus.
Coroa de Advento: o arranjo de cedrinho com as
quatro velas (acendendo uma a cada semana do
Advento) representa os milhares de anos que o
povo de Israel esperou pelo Salvador. Cada vela
que se acende indica-nos que a noite do pecado
está próxima a ser vencida, que a luz de Deus
brilhará nas trevas. “A luz brilhou nas trevas… o

Verbo é a luz verdadeira que ilumina todo o
homem”. (Jo. 1, 4; 9)
Arranjos na porta: quando se deu a libertação de
Israel da escravidão no Egito, Deus pediu que os
judeus assinalassem a porta com o sangue do
cordeiro imolado. Esse sinal representava a fé dos
judeus na ação divina. Todas as casas com as
portas assinaladas não sofreram o castigo. Hoje,
colocando um sinal em
nossa porta,
testemunhamos
que
somos
cristãos
e
acreditamos que Jesus vem nos libertar da
escravidão do pecado. É como se disséssemos
aos que passam: nesta casa mora uma família
que crê em Jesus e se esforça para, com a ajuda
dele, libertar-se de seus pecados. “Iahweh…
passará diante dessa porta e não permitirá que o
exterminador entre em vossas casas para vos
ferir”. (Ex. 12, 23)
Pinheiro: a árvore de Natal é um pinheiro, árvore
resistente ao frio do inverno. Ele simboliza que
Jesus é a verdadeira árvore da vida e seu reino
supera todos os outros reinos. Assim também,
nossa fé, como o pinheiro deve suportar todas as
adversidades. O verde lembra-nos a esperança da
vinda do Messias que está para nascer. “É a
árvore da vida para os que o colhem e felizes os
que a retêm”. (Prov. 3, 18)
Bolinhas coloridas: as bolinhas e enfeites
coloridos colocados na árvore de Natal
simbolizam a diversidade das boas ações que
somos capazes de fazer, a fim de permanecermos
unidos a Cristo. Cada enfeite deveria ser a
expressão de um bom ato que fazemos na
preparação de nosso coração para o Natal. “É
pelo fruto que se conhece a árvore.” (Mt 12, 33)
Presentes: Jesus é a maior dádiva do amor do Pai
para conosco e cada um de nós deve tornar-se um
dom para o outro. Ao dar um presente a alguém,
expressamos o desejo de que Jesus seja o maior
dom na sua vida. “Todo o dom precioso e toda a
dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das
luzes”. (Tiago 1, 17)
Velas: o Menino que vai nascer é a Luz do mundo.
Com seu nascimento esvai-se a treva do pecado.
Ele nascendo em nós, torna-nos luz para todos os
que convivem conosco. “Eu sou a luz do mundo,
quem me segue não andará nas trevas” (Jô, 8,12)
Estrela: a estrela de Belém guiou os reis magos
até Jesus. Maria é a Estrela da evangelização,
aquela que anuncia o Sol que é Cristo. Também
nós devemos ser uma estrela- guia que indica o
caminho, a fim de que muitos cheguem até Deus.
“Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorálo”. (Mt. 2, 2)
Sino: quando os sinos tocam, eles anunciam que
algo importante vai acontecer. Os sinos de Natal
lembram-nos o maior de todos os acontecimentos:

“O Verbo se fez carne e habitou entre nós!” (Jo 1,
14). Também a nossa vida deve ser um constante
anúncio de que Deus habita em nosso meio.
Ceia de Natal: é festa de aniversário,
comemoração da vida! Fez parte da libertação do
Egito a celebração da ceia pascal. Na Santa Ceia
da quinta-feira santa, Jesus instituiu a Eucaristia.
A Santa Missa é a renovação dessa Ceia sagrada.
Por isso, a ceia do Natal é símbolo de festa, de
alegria, do partilhar a salvação que entrou em
nossa casa. Ao mesmo tempo, é compromisso de
cada um por esforçar-se que o pão da vida
alimente todos os corações. “Eu sou o pão da
vida! Quem vem a mim, nunca mais terá fome!”
(Jo. 6,35)
Que neste ano não coloquemos somente um
símbolo em nossa casa, mas, com a ajuda da Mãe
de Deus, cada um deles expresse o nosso
empenho em tornar vida o que eles representam.

PRIMEIRA 6ª FEIRA DE NOVEMBRO

HISTÓRIA DOS GRUPOS: Grupo “Marias”

Este grupo surgiu em 2002 sobre a direção da
Xinha Bryon. Sofreu varias alterações, muitas
entraram e saíram até que a Mãe escolheu, há
mais ou menos dez anos, estas oito avós para
se tornarem “Marias”.
Com a orientação da Lila e agora da Isabel
Trocado prosseguimos uma caminhada de fé
em conjunto, penetramos no Mistério de
Schoenstatt, tentamos conhecer-nos melhor
a nós e umas às outras, ajudamo-nos sempre
e somos hoje uma família, que em cada
reunião, reza, debate os temas a tratar,
fala…fala… e diverte-se muito.
(Raquel Costa e Sousa)

PARA QUEM
MAIS…

QUISER

LER

BULA DA MISERICÓRDIA:
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/bulls/document
s/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiaevultus.html

Os grupos Aprendizes e Martas e Marias
organizaram com muito amor e alegria a primeira
6ª feira de novembro. Estivemos muitas mães
unidas a rezar o terço e na missa e depois a
conviver num excelente almoço. Obrigada!
E depois do almoço…fizemos, com a orientação
da Ir. Paula e da Margarida Marecos, o nosso
Terço do Encontro:

RETIROS:
Já estão marcadas as datas dos retiros deste ano,
cujo tema será “A Misericórdia”. Saibam mais
informações junto de cada chefe ou dirigente.
Retiro de mães, aberto: 12 a 14/2, no CONFHIC
Retiro de militantes:18 a 21/2, no Rodízio

SCHOENSTATT EM SAÍDA
Para todas conhecermos e nos podermos
envolver noutras atividades, de algumas mães ou
de outros ramos, aqui fica onde saber:
http://www.schoenstatt.pt/
http://www.lisboa.schoenstatt.pt/

CONTAS DAS MÃES:
Enquanto nossa casa o Santuário precisa de nós
para se manter limpo, bonito e acolhedor. Até ao
final de dezembro ainda nos falta entregar ao
Movimento 1.500,00€. Não nos esqueçamos de
colaborar!
NIB: 003300004540335512305

Nada sem Ti, nada sem nós!

