MARÇO 2015
Queridas Mães!
DEUS NOS AMOU PRIMEIRO
Uma verdade que todas nós mães, já sabemos. Sabemos por Fé e sabemos por vida. Nós
amamos os nossos filhos primeiro, antes que eles nos amem, ou mesmo que eles finjam que
não nos amam.
É uma verdade que depois de interiorizada nos dá Paz e muita segurança, nos leva a
agradecer e a querer corresponder .
Esse Amor incondicional que vem de Deus é para mim incompreensível, ou melhor,
humanamente inatingível. Mas aceito e entrego-me, deixo-me levar e procuro ser fiel. Amo
porque Deus me ama.
Para nós mães essa entrega é feita no dia a dia...e... embora por vezes corresponda a muitas
renúncias, é sempre finalmente o Amor que está presente.
Paremos para pensar, paremos para saborear. Prestemos atenção aos mimos e ajudas que
estão à nossa frente todos os dias.
É a Pausa Criadora que o Padre Kentenich falava. É regeneradora e pacificadora. Dá-nos alento e
alegria para continuar.
Santa Quaresma
Leonor

Oração:
Confio em Teu poder e em Tua bondade,
em Ti confio com filialidade!
Confio cegamente em toda a situação,
Mãe no Teu Filho e na Tua proteção!

Propósito mensal:

Desafio de oração e missão para trazer Mães novas...
e... novas Mães para o ramo.

Organização da Missa e almoço
1ª 6 f - 2015

Mãos Vivas de Maria e
Mensageiras de Maria

6 de março 2015

Rumarias

8 de maio 2015

Novissimas

10 de abril 2015

Hogar

5 de junho 2015

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

Lembranças:
- Os nossos encontros de primeira 6f são tão bons...! Terço, Missa, almoço, convivio...

Apareçam! Tragam uma amiga!

- A Irmã Paula está disponível para atender as Mães no que precisarem:
Ideal Pessoal (IP), Horário Espiritual (HE), aconselhamento...Podem marcar com ela,
ir.mariapaula@gmail.com ou 963487497.
- Retiro para todas as Mães (90€) de 6 a 8 de Março 2015.
Horário de chegada 6ªf a partir das 19h.
CONFHIC (Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição - Linda a Pastora)

“
Tudo depende de que cada dia
comecemos a nossa obra com
grande Amor”

RETIRO...
Um retiro é sempre um estimulo a endireitarmos a nossa vida .
São três dias de silêncio, muita oração, descanso e organização
espiritual.
Trazemos para casa propósitos que visam a nossa santidade
na vida diária. Vai-nos ajudar nas várias relações que vivemos: em casa com marido, filhos ou
netos; com amigos; com colegas de
profissão; connosco próprias; com Deus e com Nossa Senhora.
É mais um passo que damos para aquilo que Deus quer de nós: SER SANTAS! Isto é fazer a
vontade de Deus na minha vida. FÁCIL..... nem sempre. Mas muita tranquilidade interior, PAZ e
ALEGRIA do encontro.
Estou feliz
Leonor

As Finanças das Mães:
A última 6feira rendeu 160€. Obrigado queridas Mães!
Nib das Mães: 003300004540335512305

