Queridas Mães,
Ao iniciar um
novo ano, vimos,
primeiro
que
tudo, apresentarnos como a nova
equipa de direção
da Liga das Mães.
Da esquerda para
a
direita:
Rosarinho Portugal Gaspar, Cuca (Isabel)
Bandeira Duarte, Ana Reis (a nossa
chefe!) e Rita Murta.
Desejamos a todas as mães um ano
cheio de alegria. A Liga das Mãe quer ser
“ o coração da família do Pai”, por isso,
identificando-nos neste momento com o
que disse o nosso Pai e Fundador, na ata
de
pré-fundação,
“Pomo-nos
inteiramente à vossa disposição, com
tudo o que somos e o que temos: com o
que sabemos e o que não sabemos, com
todas
as
nossas
capacidades
e
incapacidades, mas sobretudo com os
nossos corações.”
Contamos com todas e com cada uma.
Rezem por nós!

LEMBRANDO A NOSSA HISTÓRIA:
“O céu voltou a tocar a terra em Aliança”
O dia 18 de outubro de 1914, é o dia mais
importante para o nosso movimento. Foi
neste dia, na capelinha de S. Miguel (antiga
capela do cemitério do convento das
Agostinhas, convertida em arrecadação de
carrinhos de mão e ancinhos de jardim), que
o Padre Kentenich revelou aos jovens

seminaristas a sua “ideia predileta”: pedir a
Nossa Senhora que se estabelecesse nesse
lugar, em troca do amor e da fidelidade da
congregação.
“Não seria possível que a capelinha da
nossa congregação chegue a ser ao mesmo
tempo o nosso Tabor, onde se manifeste a
Glória de Maria?” (P.K)
Esse dia ficou marcado para a história como
o dia da 1ª aliança, a hora do nascimento do
movimento de Schoenstatt, e a palestra que
dirigiu aos jovens como a 1ª ata da
fundação da comunidade.
Seria bom em todos os 18 de outubro
termos isto muito presente!

“A MÃO NO PULSO DO TEMPO…
Este mês, vamos todas rezar pelo sucesso
do novo ano letivo dos nossos filhos e
netos, pelos refugiados e pelo Sínodo dos
Bispos sobre a família.
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”
“Sob a proteção de Maria queremos
aprender a autoeducar-nos para sermos
personalidades firmes, livres e apostólicas.”
(P.K.)
ORAÇÃO:
“Implora, Mãe,
Com a tua atitude fiel e maternal,
que a nossa pequena comunidade seja
sempre Alma da Obra de Schoenstatt
E lhe consagremos todas as nossas
energias.”
(RC 518)

EDUCAR HOJE…
“Querida Mãe,
Aqui estou…Olho para Ti e entrego. Entrego
com a confiança de que Contigo quero
também ser a Mãe que Tu foste, a Mãe que
que Tu és. Entrego tanto…tantos são os
desafios de hoje… auto-educar é difícil, mas
educar filhos e filhos de filhos é dificílimo. O
tempo corre, eu corro com o tempo e de
repente não sou deste tempo…uma
sociedade sem barreiras, sem fronteiras,
sem vínculos e de uma liberdade fingida
que tende a afastar-se de Ti.
Mãe, aqui estou… ensina-me a ensinar a
ser família, a ensinar a viver no amor, a
ensinar a viver na fé, a ensinar a viver
Contigo.”
Queridas Mãe e Mães de Mães, que com
toda a ternura fomos ensinados a chamar
de Avós, convidamo-vos a partilhar
connosco o desafio de “Educar Hoje…” na
fé, na internet, na sexualidade, na ajuda ao
próximo, na escola…Educar onde o nosso
desafio está.

PARA QUEM QUISER LER
MAIS…
http://www.patriarcadolisboa.pt/site/index.php?id=5414

PARA UMA PAUSA CRIADORA ♫
https://www.youtube.com/watch?v=AyASDT
hTYc4

GRACINHAS DOS FILHOS E NETOS
Este é um espaço onde, como família,
queremos partilhar histórias engraçadas de
filhos e netos. Enviem-nos as vossas
histórias: ligadasmaes.lx@gmail.com
PEDIR E AGRADECER
Este é um espaço onde, unidas em Aliança
de Amor, entregamos à MTA os nossos
pedidos e agradecimentos. Para todas
sabermos pelo que rezar, quem quiser pode
enviar
as
suas
intenções
para
ligadasmaes.lx@gmail.com

PARABÉNS
Parabéns a todas as Mães que celebram os
aniversários de nascimento e/ou Aliança de
Amor.

SAVE THE DATE:
2/10 às 12:30- Encontro das Mães
Terço, missa e almoço.
Organizado por Grupo Marias
18/10 às 17:00- Missa nos Jerónimos
seguida de peregrinação a pé até ao
Santuário
Diariamente- Terço pela Paz
2ª a sábado: 19:30, domingo: 20:00.
Semana de 25 a 31- Terço organizado
pela Liga das Mães
2ª a sábado: 19:30, domingos: 20:00.
Vamos fazê-lo em conjunto? Digam-nos a
vossa disponibilidade, para juntas estarmos
com a nossa Mãe.

