Queridas mães,

Ainda
agora
começamos as
nossas
actividades e já
tantas graças
temos para dar!
Para além do
nosso
reencontro
entre nós e com
a Mãe, as jornadas diocesanas, iluminadas pela
frase do PK (abaixo) que nos impele à missão,
sempre sob o olhar e amparo da nossa MTA.
Vamos incendiar o mundo…“até que o mundo
arda por Ele!” (música) e como nos diz o Papa
Francisco ser cristão que se sente amado na sua
originalidade, consciente das suas fragilidades e
misericórdia do Pai e sempre em caminho, ou
missão (meditação).E tudo isto no mês em que
se celebra o dia mundial das missões e em que
70 imagens da Mãe Peregrina serão coroadas
em Vila Viçosa, a 29/10, pela nossa Rainha!
Obrigada Mãe, obrigada mães!
Rezamos por todas e cada uma. Rezem por nós!

ANOTE NA SUA AGENDA:

4/11, às 12:30 – 1ª 6ª feira, terço missa e almoço.
Responsável: G. Mãos dadas com Maria e
Martas e Marias
5/11, às 10:00 – 1º sábado
18/5, às 19:45 – Missa dia 18
Terço no Santuário: todos os dias, às 18:30

ORAÇÃO:

“O ideal para o qual o Teu amor nos criou
Brilhe ante os nossos olhos
E dê forma a toda a nossa vida
Por ele queremos empenhar todas as forças.”
(RC 11)

1ª SEXTA FEIRA DE OUTUBRO

Os grupos Aprendizes de Maria e Mãos vivas de
Maria organizaram o terço, missa e almoço
convívio da devoção de 1ª 6ª feira de outubro.
Foi muito bonito e estava tudo ótimo! Muito
obrigada!

JORNADAS DIOCESANAS DE LISBOA

As jornadas para trabalhar sobre a identidade e a
missão do nosso movimento em Portugal,
contaram com a presença de 14 mães.
Agradecemos a todas a disponibilidade e
empenho. Destas jornadas resultou uma “magna
carta”, que nos servirá de guia para a nossa
missão e para formular o ideal nacional. Quatro
pilares foram confirmados e serão agora
aprofundados e partilhados por toda a família:
Pai – “Fidelidade ao Pai”; Família – “Alegria de
ser família do Pai”; Maria – “Aliança de Amor em
Terra de Santa Maria”; Missão – “Porta da
Europa para uma cultura de Aliança”. O sonho é
entregar a Nossa Senhora, no centenário das
aparições o nosso ideal nacional!
Todas as mães presentes sentiram uma grande
alegria pelo espírito de família que se viveu, pelo
entusiasmo dos jovens, pelo sentido de missão e
por estarmos a trabalhar para algo que é muito
importante para nos unir, mover e guiar.

PARABÉNS

Parabéns às mães que celebram aniversário de
nascimento ou Aliança de Amor.
Este mês temos de lembrar especialmente o
aniversário da ordenação do Pe. José, dia 11,
e o aniversário de nascimento da Ir. Paula, dia
12.

EDUCAR NA FÉ

Já está à venda o novo livro para jovens
sobre a doutrina social da Igreja “DOCAT,
como agir”, da colecção do Youcat, uma boa
ajuda para educar na fé e para a vida, e uma
ideia para prenda de Natal!

HISTÓRIA DOS GRUPOS

APRENDIZES DE MARIA
Neste momento somos um grupo de 8, composto
por Nicas Gentil Pimentel, Ana Reis, Mané
Gonçalves Crespo, Fátima Rocha, Rosarinho
Barbosa, Nini Felino Rodrigues, Clara Valle
Domingues e muito recente a São Palha!
Fizemos a AA em 2005 e desde aí o grupo foi
diminuindo e aumentando…mas sempre aberto a
acolher quem quisesse fazer parte das
Aprendizes de Maria.
No início tivemos a ajuda da Irmã Nádia, Irmã
Liane, Ana Silva Carvalho, até que nos
emancipámos. Todos os anos requisitamos a
Ana, para escolhemos o tema, e nas reuniões
mensais, cada uma prepara e apresenta a sua
parte do livro.
Temos uma oração de grupo que rezamos
sempre, e dias certos na semana, para
enviarmos um sms a todas, com uma oração ou
pensamento que nos mantém ligadas e unidas!
A chefe do grupo sou eu Nicas, com dificuldade
“em passar a pasta”, devido às outras não terem
disponibilidade para participarem nas reuniões
mensais.
O nome do grupo foi escolhido, com a vontade
enorme que temos de aprender de Maria, de
sermos suas alunas aplicadas, e pertencermos
ao seu “Quadro de Honra”.

MISSA DE DIA 18 – DIA DA ALIANÇA

Cada dia 18 é um dia de festa para a Família de
Schoenstatt em todo o mundo! Nesse dia
lembramos a Aliança inicial do Pai fundador com
a nossa MTA e a Aliança de cada um de nós e
por isso peregrinamos ao Santuário para a
renovar e encher novamente o capital de graças.
E porquê renovar? Porque nem sempre fomos
fiéis à aliança mas sabemos que a nossa Mãe é
fiel nas suas promessas e assim recomeçamos,
levantamo-nos e saímos novamente a caminho.
Ouçamos o Pe. Kentenich nos diga, como no dia
da fundação: “Sob o fumo e a poeira do dia útil,

talvez, se desfizeram muitos ideais. Muitos
princípios que… pareciam-nos inquebrantáveis,
não resistiram a prova na vida prática. No
entanto… também hoje nos anima o anseio de
alcançar a vitória, isto é, a conquista do ideal…
Não, meus queridos congregados, não perdi a
confiança em vós. Sei que construindo sobre o
que até agora conquistamos, faremos grandes
progressos… Cada um de nós deve alcançar o
mais alto grau imaginável de perfeição de estado
de santidade. Não simplesmente o grande e o
maior, porém, o máximo há de ser a meta de
nossa mais elevada aspiração“.
Este ano a missa nos Jerónimos e a procissão
contou com muitas mães! OBRIGADA A
TODAS!!! Aqui fica para saborear…

…E O OUVIDO NO CORAÇÃO DE
DEUS”

“Ide e incendiai o mundo. Ela (MTA) é a grande
missionária e educadora, que realiza grandes
milagres! Sim, Pai…para sempre! A Mãe cuidará
perfeitamente e sairá vitoriosa”. (PK)

PARA QUEM QUISER LER MAIS…

Meditação matutina Papa Francisco: UM NOME SONHADO
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/cotidie/2016/docum
ents/papa-francesco-cotidie_20161013_um-nomesonhado.html

PARA UMA PAUSA CRIADORA ♫
HASTA QUE EL MUNDO ARDA POR EL:
https://www.youtube.com/watch?v=33431dYdRP4

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!

“A MÃO NO PULSO DO TEMPO…

Este mês, vamos todas rezar pela paz no mundo,
nas famílias e nos nossos corações e pela
definição do ideal nacional da nossa família!
Lembramos que continuamos a rezar até 2017
uma Avé Maria por cada português, as sementes
e cartões estão no Santuário, não se esqueçam
de ir lá! Temos de
oferecer este presente a
Nº Sª no centenário das
aparições! Já rezámos
300 523 Avé Marias!!! E
as mães de Aveiro 411
810. No total 712 333, ainda falta um bocadinho
para 10 milhões…

