Queridas mães,
É NATAL! COMEÇA UM ANO NOVO!
Estamos em festa, com o coração cheio de
alegria e, também, planos e propósitos! A alegria
do Natal enche-nos porque nasceu O que veio
trazer a paz e a
vida e porque
Ele nasce outra
vez em todos
os
corações
porque
quer
estar connosco
sempre. Agora passado o tempo das festas
fiquemos junto de Maria, em meditação
silenciosa diante do “Menino deitado numa
manjedoura”.Adoremo-lO e imitemos a nossa
Mãe, a primeira a adorá-lO.
Para o ano que começa esperamos que se
concretize o nosso lema: ”Como família,
sonhamos levar Maria a todos” e com Ela,
sempre, Jesus! E ouçamos o Papa Francisco e
que “sejam a caridade e a não-violência a guiar o
modo como nos tratamos uns aos outros nas
relações interpessoais, sociais e internacionais.”
Desejamos um santo tempo de Natal e um feliz
ano de 2017, um ano mariano que nos vai
marcar muito e em que temos a responsabilidade
de levar Maria connosco sempre, a todo o lado e
a todos
Rezamos por todas e cada uma. Rezem por nós!

ANOTE NA SUA AGENDA:
6/1, às 12:30 – 1ª 6ª feira, terço, missa e almoço
convívio, responsabilidade dos G. Rumarias e
Vasos de Maria
7/1, às 10:00 – 1º sábado, missa e terço
meditado.
8/1 – missa das 19h - Bênção dos universitários
11/1, às 21:30 – Conferência “Portugal – Terra de
Santa Maria – Ontem Hoje e Sempre”, Ir. Nádia
Hierholzer.
18/1, às 19:45 – Missa de dia 18, renovação da
Aliança.
20/1, às 19:45 – Missa, 2º Marco Histórico de
Schoenstatt
Terço no Santuário: todos os dias, às 18:30

RETIROS:
Como sabem, já estão marcadas as datas dos
retiros:
- 9 a 12/março, retiro de militantes, no CONFHIC.

- 24 a 26/março, retiro aberto, Convento das
Irmãs Doroteias, no Linhó.
As inscrições começam em Janeiro, para o email
da Liga das Mães, e será necessário entregar um
sinal de € 20,00.

O MENINO DO PRESÉPIO
…Vamos deter-nos diante do presépio para, em
primeiro lugar, reflectirmos sobre a pobre criatura
terrena que se apresenta ao nosso olhar. Não
demoraremos muito tempo a descobrir que a sua

pessoa é constituída por duas dimensões e que,
por isso, tem uma importância universal.
1. O Menino que vemos na nossa frente
abrange na sua pessoa… duas naturezas: a
natureza divina e a natureza humana. É,
portanto, ao mesmo tempo, Deus e homem, é
o Deus-Homem Jesus Cristo… Do mais
íntimo da nossa alma, repetimos com S.
João: “Et verbum caro factum est.” E o verbo
fez-se homem (Jo 1,14).
Com Santo Agostinho confessamos com
orgulho: “Em Cristo feito homem, a
humanidade inteira foi elevada a Deus.”. com
alegria imensa, proclamamos com Santo
ireneu; “é a nossa carne e o nosso sangue, é
a nossa natureza, a nossa humanidade que,
em Cristo, foram elevadas a Deus e refulgem
gora no brilho da sua divindade”.
O Menino do presépio é Deus e homem
numa só pessoa!
2. Pode, por isso, ser o Salvador da
humanidade. É esta a Sua importância
universal. O pecado ofende infinitamente a
Deus e requer expiação e reparação infinitas.
De que maneira um ser finito, uma criatura,
como simples criatura, mesmo que fosse a
pessoa mais inocente e santa, o anjo mais
belo, poderia fazer reparação infinita? Só o
próprio Infinito, só o Deus que ao mesmo
tempo é homem o pode fazer. Tem que ser
homem, porque Deus não pode conquistar
méritos, não pode fazer expiação. Só o

homem pode fazê-lo. Mas tem que ser Deus,
para os seus atos terem infinito valor…
Este Menino é o Deus-Homem, o único Ser
capaz de salvar o mundo.
PK (Homília de Natal de 1911)

DEUS DIZ-NOS PORQUE NASCEU ASSIM
Nasci desnudado, diz
Deus,
para tu aprenderes a
despojar-te de ti.
Nasci pobre,
para poderes ver em
Mim
a tua única riqueza.
Nasci num estábulo,
para tu aprenderes a
santificar
todos os lugares.
Nasci fraco,
para nunca teres
medo de Mim.
Nasci por amor,
para nunca duvidares
do meu amor.
Nasci no meio da noite,
Para acreditares que ilumino
toda a realidade.
Nasci feito criatura,
para nunca te envergonhares
de ser tu próprio.
Nasci feito homem,
para tu poderes ser “Deus”.
Nasci perseguido,
para tu saberes aceitar as dificuldades.
Nasci na simplicidade,
para tu deixares de ser complicado.
Nasci na tua vida,
para levar todos para a Casa do Pai.
(Lambert Noben)

DATAS IMPORTANTE DA VIDA DO Pe.
KENTENICH E DO MOVIMENTO
2/1/1963 – A questão de Schoenstatt passa da
competência do Santo Ofício para a Congregação dos
Religiosos
6/1/1965 – Paulo VI, por um documento pessoal,
confirma a autonomia jurídica da Obra de Schoenstatt
13/1/1942 – interrogatório ao PK pela Gestapo
16/1/1942 – comunicado ao PK , preso, de que está
“apto para o campo de concentração”
17/1/1951 – inicio de 3ª viagem à América do Sul
19/1/1944 – pela 4ª e última vez as Irmãs de Maria
vão à “Plantação”
20/1/1942 – JUBILEU DE 17 ANOS – 2º marco
histórico de Schoenstatt – PK decide livremente ir
para o campo de concentração

20/1/1943 – PK, em Dachau, recebe cruz de prata de
Pio XII
20/1/1952 – PK inaugura santuário na Argentina
22/1/1950 – PK assiste à beatificação de Vicente
Palloti, em Roma
23/1/1914 – aprovação da fundação da Congregação
Mariana so seminário de Schoenstatt
1942 – PK, na prisão, escreve “Nova creatura in Jesu
et Maria” conclui o “Espelho do Pastor”

JUBILEU 2º MARCO HISTÓRICO
O 2º marco da história de Schoenstatt gira em
torno do dia 20 de janeiro de 1942, há 75 anos.
Tem como título: “Na confiança divina”. O PK
renuncia, voluntariamente e por amor aos seus, à
possibilidade de libertação que lhe era oferecida,
e prefere ir para o campo de concentração de
Dachau. Acredita que essa é a vontade de Deus:
oferecer a sua liberdade exterior para conquistar
a liberdade interior para os filhos de Schoenstatt.
Com esse passo, chama a Família a aprofundar
a Aliança de Amor no sentido da Inscriptio, isto é,
do amor à cruz, para assim alcançar a verdadeira
liberdade de quem se sabe filho de Deus. Este
passo devia também convencer definitivamente a
Família de Schoenstatt que Maria era a dona da
obra e que Ela não a abandonaria. Esta decisão
e tudo o que desencadeou para o PK e para a
Família marca profundamente a história de
Schoenstatt, levando a que se tomasse
consciência da posição do Pai como Fundador e
Cabeça da Família e do indissolúvel
entrelaçamento de destinos entre os membros da
Família e estes como Pai Fundador, e uma
profunda convicção do carácter marcadamente
sobrenatural de Schoenstatt como obra e
instrumento de Deus.
A corrente do Jardim de Maria, que nasceu no
Natal de 1941, foi fundamental para o que se
desencadeou depois da decisão de 20 de janeiro.
O Jardim de Maria significou uma corrente de
amor natural e sobrenatural entre o Pai Fundador
e a Família, um mútuo entrelaçamento e
solidariedade de destinos que se expressam na
mútua responsabilidade de um pelo outro, no
esforço de conquistar a santidade de um pela do
outro, por obter a liberdade interior de um pela
liberdade exterior do outro. E tudo começou com
a inspiração da Ir. Mariengard de escrever uma
carta ao Menino Jesus, na véspera de Natal,
pedindo o milagre da libertação do Pai da prisão,
esta carta que expressava um grande carinho e
ternura filial para com o Pai Fundador e que
chegou ao PK na prisão. «Querido Menino Jesus!
Em breve desces de novo à terra na Noite Santa,
e ainda não Te escrevi a dizer o que me vais
trazer. Mas todos os anos trazes aos meninos
bons muitas e lindas prendas. Com gosto, eu

quero renunciar a elas, se só o Pai vem de novo.
Este ano eu tenho mesmo um pedido grande a
fazer-Te a Ti. O nosso querido Pai está já há
tanto tempo longe de nós e todas nós temos
saudade dele. Quando, na Noite Santa, desces à
terra, não podes enviar um anjo ao Pai? Então,
de repente, ficaria muito claro na sua cela. O anjo
dir-lhe-ia: Não temas, venho anunciar-Te uma
grande alegria. Hoje em Schoenstatt nasceu o
Salvador. Vai depressa à Capelinha. Deparas aí
com o Menino nos braços da Mãe! E depois
muitos anjos viriam abrir o caminho ao Pai para o
pequeno Santuário.(…) ‘Ó Tu querido Jesus
Menino ouve, por favor, a nossa súplica, por
favor, deixa que muito em breve voltemos a ver o
Pai. Queremos, então, como os anjos lá em cima
a Ti e à Tua Mãe louvar-Te: Jesus e Maria!’». O
PK respondeu, fazendo um jogo de palavras com
o nome da Irmã, dizendo-lhe, como se fosse o
Menino Jesus: “Minha querida pequena
Mariengard! Satisfaço o teu desejo, se o teu
coração e o coração de toda a Família se tornar
num florescente jardim de Maria; portanto a
realização do teu pedido, o ‘Milagre da Noite
Santa’, fica colocado na tua mão e na mão de
todas as crianças de Schoenstatt’

MISSA DIA 18
Este mês a organização da missa esteve a cargo
da Liga das Mães e foi com entusiasmo e
expetativa que lemos na introdução: “Com alegria
e gratidão, reunimo-nos neste dia 18 para celebrar e
renovar a Aliança de Amor com Nossa Senhora.
Como família, sonhamos levar Maria a todos. Esta é a
hora de Maria, esta é também a nossa hora. A poucos
dias do Natal, Maria bate à porta da nossa casa e do
nosso coração para trazer Jesus de novo ao mundo.
Ela deu o “sim” para a vinda do Salvador. Ele virá! Ele
está a chegar! Em Aliança de Amor, ousemos também
dar de novo o nosso “sim” para acolher Jesus, Maria e
José no nosso coração, na nossa casa e no nosso
Santuário, para que o Milagre da Noite Santa se torne
uma realidade para nós, para a nossa família e para
todas as pessoas do mundo, especialmente os mais
necessitados de amor. Como Mães de Schoenstatt
sentimo-nos interpeladas a viver, mais intensamente
nesta época, a missão de esposa e mãe, sendo
coração que se desdobra em amor para cada um e,
de modo especial, contribuir para um espírito de
verdadeira união e alegria na nossa família e na
família de Schoenstatt. Abramos as portas a Maria e
José, que estão à procura de abrigo, e preparemos
um lugar acolhedor para Jesus nascer de novo no
nosso coração.”

No ofertório, entregámos a nossa bandeira, as
Avé-Marias que estamos a rezar e os cartões
que foram a dinâmica de oração proposta, e
lemos: “Estamos a viver um momento histórico de
Schoenstatt em Portugal com a procura do Ideal

Nacional da nossa Família. É o presente que
queremos oferecer a Nossa Senhora pelo jubileu dos
100 anos da aparição em Fátima. Nós, Mães de
Schoenstatt, em 2014 conquistámos o Ideal Nacional
das Mães e expressamo-lo nas bandeiras diocesanas.
Somos “Custódias Vivas – Coração da Família do
Pai!” Este Ideal, que nos identifica e impulsiona à
missão, levou-nos a ter uma aspiração nacional como
preparação para o jubileu de Fátima. Há mais de um
ano que nos nossos Santuários temos uns papelinhos
com o mapa de Portugal para preencher. Estamos a
rezar Avé-Marias, muitos terços como Nossa Senhora
pediu em Fátima, e oferecemos uma Avé-Maria por
cada português, para que Nossa Senhora o atraia a si
e torne o seu coração num jardim florescente, como
sonhou o nosso Pai e Fundador no Milagre da Noite
Santa. Por isso, por cada Avé-Maria, conquistamos
uma semente para semear por todo o Portugal: nos
jardins, nas prisões, nas escolas, nas nossas casas…
Portugal deve tornar-se literalmente um “Jardim à
beira-mar plantado”. Somos Mães - em Braga, Porto,
Aveiro, Coimbra, Lisboa e mais além - a conquistar
Portugal para Nossa Senhora. Avé-Maria a Avé-Maria,
português a português, sonhamos levar Maria a todos.
Motivadas e inspiradas pela corrente de oração,
trazemos ao altar os cartões com os nomes de cada
um de nós e propomos que, no final da Santa Missa,
levemos um dos
nomes
desta
grande família para
rezarmos,
especialmente
neste Natal, por
essa pessoa e
pelas
suas
intenções, pedindo
que o Milagre da
Noite Santa aconteça nesse coração.”

PARABÉNS
Parabéns às mães que celebram aniversário de
nascimento ou Aliança de Amor.

ORAÇÃO:
“O teu Santuário é para nós Belém,
Agradável a Deus pelo raiar do sol.
Aí, virginalmente
Deste à luz o Senhor,
Que te elegeu
Para Mãe e Companheira;
Na tua admirável fecundidade
Trouxeste-nos o Sol de Justiça.”
(RC 186-7)

PARA QUEM QUISER LER MAIS…
MENSAGEM PAPA FRANCISCO PARA O 50º DIA
MUNDIAL DA PAZ
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/d
ocuments/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornatamondiale-pace-2017.html

“A MÃO NO PULSO DO TEMPO…
Este mês, no cumprimento de uma séria vida de
oração temos muito por que rezar: pelo ano que
começa para que haja paz no mundo e em todos
os corações, pela família síria que acolhemos,
pela partida do Bernardo para o noviciado, pela
sua família, pela conquista do ideal nacional. E
temos mesmo que levar a sério a promessa que
fizemos a Maria de oferecer uma Avé Maria por
cada português e registar essa oração. Só faltam
5 meses! Temos de oferecer este presente a Nº
Sª no centenário das aparições!

…E O OUVIDO NO CORAÇÃO DE
DEUS”
“Dobremos os joelhos em adoração diante do
Mistério do Natal, e peçamos ao Menino Deus,
Rei Divino no presépio, que nos ensine a
compreendê-lO mais a fundo e a anunciá-lO
jubilosamente”.
(PK)

PARA UMA PAUSA CRIADORA ♫
É Natal! É Natal!
https://www.youtube.com/watch?v=As__RDpVGcU

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 da nossa
contribuição para se manter limpo, bonito e acolhedor.
Para nosso acompanhamento precisamos dos
assessores. Apelamos a TODAS a vossa contribuição
que pode ser entregue nas reuniões, no acolhimento
ou através de transferência para o NIB:
003300004540335512305

Nada sem Ti, nada sem nós!

