
 
 
Queridas mães, 

Este primeiro mês foi intenso e cheio de 

graças que queremos partilhar convosco, 

para unidas rezarmos em ação de graças. 

Realizou-se a Jornada Nacional de 

Dirigentes, em Fátima, com o lema “A Alegria 

de ser Família do Pai”, na qual participaram 

onze mães de Lisboa, convivemos com as 

mães de Aveiro, Braga e Porto e sobre a 

qual a Raquel dá o seu testemunho. Tivemos 

a nossa primeira reunião de chefes e 

dirigentes com a direção da Liga das Mães. 

E no ano 101 do nosso Movimento, a Missa 

do dia 18 de Outubro, foi muito especial, 

seguida de procissão de velas até ao 

Santuário. 

Assim, este mês a nossa carta, que nos une, 

tem de fazer referência e levar a quem não 

pode participar o registo de todos estes 

momentos. 

Rezamos por todas e por cada uma. Rezem 

por nós! 

 

LEMBRANDO A NOSSA HISTÓRIA: 

Vários são os textos escritos pelo Padre 

Kentenich em que me detenho. É 

extraordinária a coragem de quem, mesmo 

na angústia, vive a alegria na fé. 

Em Dachau… 

"Mãe, por amor, 

para a salvação do mundo 

deste a Cristo o corpo e vida. 

A angústia fá-lo suar sangue no horto, 

mas nada pode quebrar a sua coragem para 

o sacrifício. 

Também eu ponho sempre à tua disposição, 

como capital de graças, 

todo o amargo sofrimento da minha alma." 

(RC 346) 

Só saímos da angústia, se tivermos 

coragem. Só saímos da angústia, se 

deixarmos o Amor de Deus entrar e fazer do 

nosso coração a sua morada; e assim 

sermos inundados de Espirito Santo. 

Foi, em Dachau, que percorreu um caminho  

 

 

 

 

de dor e de sofrimento, foram 1293 longos 

dias. E mais uma vez, no campo de 

concentração escreve cheio de coragem: 

"Torna-nos ó Mãe, aqui na terra 

grandes milagres da fé e confiança, 

faz-nos permanecer na fé segundo o teu 

modelo, 

mesmo que à nossa volta tudo se 

desmorone. 

Firmes acreditamos, filialmente e cheios de 

confiança, 

que o Pai quer construir um mundo novo, 

que para isso nos escolheu como 

instrumento, 

porque Tu entre nós deste de novo à luz o 

Salvador".   

Esta é a fé alegre, inquebrável e cheia de 

esperança do Padre Kentenich. É a sua 

resposta ao pedido de Nossa Senhora. 

E é aqui que encontro conforto para a minha 

alma, o Padre Kentenich caminha na mesma 

estrada que Nossa Senhora indicou, para 

juntos chegarmos a Deus-Pai. 

Sofia Simões, G. Novíssimas 

  

JORNADA NACIONAL DE DIRIGENTES 

 

 Agora, que a Jornada acabou, é tempo de 

reflexão. 

Alegria e entusiasmo são as palavras que 

melhor definem as horas que passámos 

juntos. 

A alegria da juventude era contagiante e a 

alegria de nos sentirmos em família era 

verdadeira e profunda. 

 

 



 
 

O entusiasmo brotava do desejo de 

descobrirmos o que nos une, o que nos 

move e o que nos caracteriza. 

O entusiasmo aumentou, quando no fim dos 

trabalhos sentimos que, na realidade, somos 

uma Família com uma Mãe, Maria, com um 

Pai, o nosso Pai Fundador e com um Lar, o 

nosso Santuário, uma Família que tem as 

suas raízes bem firmes na Aliança de Amor 

em terra de Santa Maria e que deseja, nos 

dias de hoje como outrora, partir para “levar 

ao mundo o Mundo de Schoenstatt”. 

Alegria e entusiasmo por sentirmos Fátima e 

Schoenstatt tão próximas! 

Raquel Costa e Sousa, G. Marias 

 

REUNIÃO DE CHEFES E DIRIGENTES 

No dia 16/10, tivemos a nossa primeira 

reunião de chefes e dirigentes. Num 

ambiente de alegria organizámos o ano que 

começa, como mães que organizam os 

eventos das suas famílias. Agora as 

informações serão levadas aos grupos. 

Deixamos uma fotografia de todas e a 

oração, que rezámos unidas: 
 

“Querida Mãe, 

Aqui nos tens para iniciar este novo ano de 

trabalho. Obrigada por estarmos aqui e 

obrigada por nos teres juntado neste grupo. 

Pedimos-te que permaneças entre nós, que 

nos ilumines e ajudes no nosso trabalho em 

equipa. Queremos ser teus instrumentos, 

simples e humildes, prontas para o trabalho e 

para levar Schoenstatt aos outros. 

 

 

Agradecemos-te tudo o que temos e somos, 

agradecemos-te a originalidade de cada uma 

pois é essa mesma originalidade que nos 

enriquece. 

Todas nós “te amamos mais que a saúde e a 

beleza e decidimos ter-te como nossa luz 

porque o teu brilho jamais se extingue. 

Contigo nos vêm todos os bens e pelas tuas 

mãos riquezas inumeráveis”. 

Glória ao pai…” 
 

MISSA DA ALIANÇA ANO 101 

Porque as imagens dizem tudo… 



 
 

 “A MÃO NO PULSO DO TEMPO… 

Este mês, vamos todas rezar pela paz, pelo 

nosso país e por todas as mães e famílias. 

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” 

“Devo interpretar cada acontecimento à luz 

da Fé Prática na Divina Providência e 

descobrir, através da fé, Deus no seu cume, 

entregando-me a Ele de todo o coração.” 

(P.K.) 

 

 

PARA QUEM QUISER LER MAIS… 

http://www.ecclesia.pt/pdf/SinodoBispos2014

_DocumentoPreparatorio.pdf 

 

PARA UMA PAUSA CRIADORA ♫ 

https://www.youtube.com/watch?v=lJzY5p8_t

WI 

 

 

PEDIR E AGRADECER 

Por estas intenções e com Maria, oremos 

ao Senhor: 

- Pela saúde da Luísa, neta da Lita 

(G.Pequenas Marias) 

- Pela João e pela alma da sua filha 

Marta (G.Pequenas Marias)  

 

 

PARABÉNS  

Parabéns às mães que celebram 

aniversário de nascimento ou Aliança de 

Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVE THE DATE: 

 

6/11 às 12:30 – 1as sextas-feiras, 

Encontros de Mães, Terço, missa e 

almoço.  

Organizado por Grupo Aprendizes de 

Maria e Martas e Marias 

 

E depois do almoço, quem quiser fazer o 

'Terço do Encontro' proposto no retiro, 

deverá trazer as peças que receberam! 

 

7/11 às 10:30 - Reunião do Grupo de 

Adoração, no Santuário 

 

18/11 às 19:45 – Missa dia 18  

 

22/11 às 16:30 – Início de Curso de 

Preparação para o Matrimónio.  

Quem conhecer noivos, saiba mais em:  

http://www.lisboa.schoenstatt.pt/noticias/c

pm-schoenstatt-curso-de-preparacao-

para-o-matrimonio 

 

22/11 às 21h30 – Palestra Mensagem 

de Fátima, no Abrigo, por Madalena 

Fontoura  
 

Todos Domingos - Terço pela Paz 

18h30 no abrigo 
 

22/11 às 18:30 – Terço pela Paz 

Organizado por Grupo Hogar  

 

 

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 3.000,00€.  

Não nos esqueçamos de colaborar! 

NIB: 003300004540335512305  
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