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Programa

UM PEDIDO INSISTENTE
DA MÃE DO CÉU

para uma Formação Integral
NOVEMBRO

Outubro, mês do rosário. Aniversário, no dia 13, do milagre do sol e
da última aparição de Maria em Fátima, quando se revelou como
sendo a Senhora do Rosário e pediu que se rezasse, diariamente,
essa oração.
Um pedido inédito? De modo nenhum, porque já no primeiro
encontro, a 13 de Maio desse ano, a “Senhora mais brilhante do que
o sol” não só tinha dito aos videntes que rezassem “o terço todos os
dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra”, mas
acrescentara ainda que o Francisco que, tal como a Lúcia e a
Jacinta, iria para o Céu, teria “que rezar muitos terços”.

Recoleções para Alumni
Homens:
» Lisboa: 12/XI das 13-14,30, na
AESE (segunda quinta-feira do
mês)
» Porto: 10/XI das 21,30–23,10, no
Colégio Cedros (segunda terçafeira do mês)

Ficou tudo por aí? Não, porque no mês seguinte, não fossem os
jovens interlocutores esquecer a mensagem que lhes tinha sido
transmitida um mês antes, Maria voltou a aparecer-lhes, a 13 de
Junho, para lhes dizer: “quero que venhais aqui no dia 13 do mês
que vem” e “que rezeis o terço todos os dias”.

Senhoras: 10/XI das 13-14,30, na
AESE (segunda terça-feira do mês)

E assim foi, de facto. No dia 13 de Julho lá estavam, outra vez, os
três pastorinhos. Que lhes foi dito nesta ocasião pela Mãe do Céu?
Pois bem, exactamente o mesmo: “que continuem a rezar o terço
todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário”.
Ficou marcado novo encontro para o dia 13 de Agosto, a que
faltaram os videntes, então detidos pelo administrador do concelho.
Não faltou, contudo, a Senhora, que voltou a falar com os três, mas
a 19, nos Valinhos: “Quero que continueis a ir à Cova da Iria no dia
13” e “que continueis a rezar o terço todos os dias”.

Recoleções no Oratório S.
Josemaria
» Homens: 12/XI das 18,30h às
20,00h (segunda quinta-feira do
mês)
» Senhoras: 21/XI das 10,30h às
12,45h (terceiro sábado do mês)
Aulas de preparação para o
Crisma
» Contactar: Eduarda Cabral
(eduarda.cabral@aese.pt)

A 13 de Setembro, repetiu-se a transcendente visão, de que consta
o já conhecido pedido: “continuem a rezar o terço para alcançarem
o fim da guerra”. Um mês depois, também no dia 13 – número
talvez aziago para os supersticiosos, mas felicíssimo para todos os
crentes em Deus e devotos de Maria! – a mensagem foi, uma vez
mais, recordada à Lúcia: “Quero dizer-te que façam aqui uma
capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que
continuem a rezar o terço todos os dias”.
A capela, pedida na última aparição, construiu-se efectivamente e
ainda hoje lá está, restaurada e ampliada, sempre tão acolhedora
como um regaço materno, no centro de uma esplêndida esplanada,
abraçada por duas imponentes basílicas.
E o terço diário, que tão insistentemente nos foi expressamente
pedido, tantas vezes? Não me atrevo a dizê-lo, mas temo que seis
vindas de Nossa Senhora a este nosso país, que se orgulha de ser
terra de Santa Maria, não tenham bastado para que todos os
católicos portugueses honrem tão reiterado pedido da sua Rainha e
celestial Padroeira…

Pe. Gonçalo Portocarrero de Almada

Informações no secretariado (Eduarda Cabral)
eduarda.cabral@aese.pt
Formação Integral (click aqui para obter mais informação)

