
Indulgencia Plenária:
Foi um presente do Santo Padre e da Mãe Igreja a Schoenstatt. Apaga a pena temporal,
restaura-nos no coração de Deus, purifica-nos...
- Confissão com contrição
- Visita ao Santuário
- Rezar à Mãe Três vezes Admirável
- Rezar pelas intenções do Santo Padre (credo, PN, Glória)
- Participar na Eucaristia e comungar
(Para saber mais sobre as indulgencias, leiam o Catecismo da Igreja Católica a partir de §1471)

Organização da Missa e almoço
1ª 6 feira 2013/2014

Grupo Datas O grupo organizador é responsável por:

►Terço às 12.30h.

►Missa às 13h: coro, leituras, oração dos
fiéis, ofertório.

►Almoço: comida, bebidas, pratos, copos,
talheres, guardanapos.

►Deixar a sala e cozinha limpas e
arrumadas.

Marias 4 Outubro 2013
Vasos de Maria 1 Novembro 2013

Mãos vivas de Maria 6 Dezembro 2013
Rumarias 3 Janeiro 2014
Mãos dadas com Maria 7 Fevereiro 2014
-Novissimas
-Aprendizes

7 Março 2014

Hogar 4 Abril 2014
Grupos (Matilde, São, Lila) 9 Maio 2014
Contas de Maria 6 Junho 2014

Dezembro
Dezembro 2013

Queridas Mães!
A luz que não tem sombra!
Estava um dia destes em Adoração no Santuário, quando reparei num fenómeno curioso:
a sombra das velas que iluminam o Santíssimo reflectia-se nas portas do Sacrário. Até
aqui tudo natural. Mas em relação à chama da vela, não havia chama reflectida. Cheguei a
levantar-me e ir verificar. Realmente, a luz não tem sombra.
Logo compreendi, como a luz ilumina tudo, não há lugar para o oculto, não há lugar para a
penumbra, mesmo que o objecto onde a luz se insere faça sombra.
Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo”e ali, diante do Santíssimo compreendi de uma
maneira muito rudimentar que a luz não tem sombra. Nós, os opacos, é que fazemos
sombra. Se nos deixarmos iluminar pela luz de Cristo, também nós deixaremos de fazer
sombra.
Brilhe a luz da vossa Aliança!
Um beijinho a todas, unida em Aliança de Amor Leonor



“Brilhe a luz da vossa Aliança”(lema do ano 2013/2014)

Oração das Mães:
Querida Mãe e Rainha!
Unidas a todas as mães que se preparam para celebrar o
centenário da fundação de Schoenstatt e desejando
ardentemente a beatificação do Pe. Kentenich, unimo-nos em espírito ao Santuário
Original. Em Aliança, queremos ser portadoras de Cristo hoje! Assim, seremos uma
bênção para a Igreja, para a família e para o mundo.
Sim Mãe, com a Tua ajuda, conquistaremos a nossa bandeira, sinal visível do Ideal de
Ramo e expressão da nossa fidelidade à Aliança de Amor conTigo.
Com o coração a transbordar de alegria e gratidão, ficamos na Tua presença e de joelhos
pedimos a bênção a Jesus pelas mãos do Pai e Fundador.

“Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria”
(Com o seu divino Filho, abençoa-nos a Virgem Maria)

As Finanças das Mães:

Queridas Mães!
Optámos durante este ano, por vos irmos pondo a par das finanças que são de todas nós!
Afinal, sem o contributo fiel de cada uma, não podemos cumprir com os 8000€que
temos que entregar até ao findo ano...neste momento, faltam 2000€!
Pedimos a todas que ainda não deram o seu contributo este ano, que o façam com
brevidade.
Contas feitas, chegámos à conclusão que se todas derem o mínimo de 5€por mês
conseguiremos! A última 6f rendeu 241,46 €.

Noticias e lembranças:
Dezembro é mês em cheio...vamos peregrinar muitas vezes ao Santuário!

- 30 de Novembro é dia de Teatro! Será no Auditório do Colégio de S. João de Brito e começa às 20h com
um cocktail, seguido do espectáculo. Vamos juntar toda a Família! A presença de cada uma é muito
importante. Comprem rapidamente o vosso bilhete (12,50€).
- 6 de Dezembro é primeira 6 f das Mães! Obrigado aos Vasos de Maria pela última organização.
- 7 de Dezembro vamos ter Jornadas das Mães. Começam com a missa às 10h no Santuário e acaba às
13h. Não faltem! Vão gostar...!
- 10 de Dezembro às 19.30h, teremos a 2ª sessão sobre o tema “Mulher nova. Eva ou Maria?”. A 1ª, foi
muito interessante...não percam!
- 11 de Dezembro “Mães em adoração e louvor”às 21.30h.
- 12 de Dezembro às 21.30h o P. Zé Melo irá falar sobre o Documento de Fundação.
- 18 de Dezembro Missa da Família às 19.45h.
 Fazer ou renovar a Aliança de Amor em ano Jubilar, é uma grande bênção! Chuva de Graças! Se cada
uma de nós desafiar alguém, já está a fazer a sua parte.
 Vamos ter Corrente de AA a começar em 7 de Janeiro 2014.
 Já está on line no Patriarcado, o inquérito do Papa Francisco para o Sínodo:

http://familia.patriarcado-lisboa.pt/sinodofamilia


