Outubro 2013
Queridas Mães
Acabadas as férias voltamos revigoradas.
Agradecemos a todas as Mães as vossas orações.
Vamos entrar num novo ano de trabalho e as tarefas que se aproximam com as
comemorações de 2014 são impensáveis!
Precisamos de todas! Temos sempre contado com o vosso apoio o que se tornou para
nós uma alegria e um serviço leve no ano que passou. Por isso rezo com o Pe. Kentenich
“
estou tão intimamente ligado aos meus que nos sentimos sempre uma unidade. Eu vivo
e sustento-me da sua santidade e alegria (RC 470). Estou tão intima e fielmente unido a
eles, que dentro de mim uma voz me diz sempre: o teu ser e a tua vida reflectem-se
neles, determinam o seu infortúnio ou aumentam a sua felicidade (RC 271).
Todas juntas podemos sentir como diz Jesus: “O meu jugo é suave e a minha carga é
leve.
Sozinhas não vamos a lado nenhum!
Unida em Aliança de Amor...
Leonor

“
Unidos na fé, família em missão”
“
Ao despertar com novas forças
Para reavivar o fogo do amor,
Pai eu Te saúdo com alegria,
em união com todos os que se empenham por Schoenstatt (RC 3)”
Propósito Mensal:
Começamos este ano rezando pela fidelidade de cada uma de nós a Nossa Senhora, e
fazendo Capital de Graças.

Organização da Missa e almoço
1ª 6 feira 2013/2014
Grupo
Marias
Vasos de Maria
-On Line com Maria
-Mãos vivas de Maria
Rumarias
Mãos dadas com Maria
-Novissimas
-Aprendizes
Hogar
Grupos (Matilde, São, Lila)
Contas de Maria

Datas
4 Outubro 2013
1 Novembro 2013
6 Dezembro 2013
3 Janeiro 2014
7 Fevereiro 2014
7 Março 2014
4 Abril 2014
9 Maio 2014
6 Junho 2014

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.

Notícias e lembranças:
- 29 de Setembro Sportsday. Como todas sabemos, é um dia bem passado em família e
direitosdireitos
das principais
fontes de rendimento do nosso Movimento. Não podemos faltar!
- 4 de Outubro primeiro encontro de Mães com bênção do Santuário Coração de um
grupo de Mães. Contamos com todas!
- 9 de Outubro às 21.30h - “
Mães em Adoração e Louvor”
. Dando continuidade ao que já
iniciámos o ano passado, vamos juntar-nos no Santuário e fazer Adoração. O Pe.
Kentenich dizia que “
A oração é a força mais poderosa do Reino de Deus”
.
- 26 de Outubro - Jornadas de Dirigentes nas Escravas, cuja ideia central é “Vós sois a Luz
do Mundo”
!
- Vai haver Corrente de Aliança de Amor, com inicio dia 7 de Janeiro 2014. A folha de
inscrições está afixada no Acolhimento.
- Jesus espera mais Adoradores. Vamos aceitar este desafio? (Ana Sanches:917575959).
Agradecemos a participação de todos os grupos na festa de encerramento do ano.
Sobressaiu muita união, amizade, criatividade e empenho em crescer como grupo e como
cristãs.
Foi muito bom estarmos de férias unidas na mesma entrega ao Capital de Graças!
Fomos coração nas férias...Tragam o vosso coração na primeira 6f –4 de Outubro, vamos
entregá-lo juntas a Nossa Senhora!
Na próxima carta daremos notícias sobre os retiros, para podermos ir orientando a nossa
vida.

No dia 13 de Outubro diante da imagem
de Nossa Senhora de Fátima da Capelinha das Aparições,
o Papa Francisco vai consagrar o Mundo
a Nossa Senhora!

As Finanças das Mães:
Obrigado à querida tesoureira Teresca pela grande ajuda que nos tem dado!
Todas juntas, pensamos cumprir com a quantia a que nos comprometemos!
Nib das Mães: 003300004540335512305

