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Maio é o mês que toca o nosso coração. É o mês em que celebramos o Dia da Mãe, e entre

todas as mães, aquela que é a mãe de Deus e nossa Mãe, a Virgem Maria, a quem amamos e

reverenciamos em todo o mundo.

Este ano somos convidados a viver este mês de forma diferente do habitual. Ainda em

isolamento social, não teremos a oportunidade de viver comunitariamente as habituais celebrações

e procissões com velas, realizadas na nossa Paróquia. Também não teremos a oportunidade de

rezar o terço em comunidade nas diversas Igrejas dos lugares.

Ao iniciarmos o mês de Maio, queremos dedicá-lo à Virgem Maria, nossa protetora e Mãe

Bondosa. Que ela nos proteja neste momento de privações e que venha em nosso auxilio nos

momentos mais difíceis.

Desta forma, ouvindo o apelo do Papa Francisco, convido a todos a rezar

o Terço diariamente em família, ou se não puderem pelo menos rezem uma Ave-Maria todos os

dias em honra e louvor de Nossa Senhora. Para guiarem a oração do Terço podem utilizar as

orientações presentes no Partilhar deste mês de Maio ou rezar em conjunto com as transmissões

dos meios de comunicação social. Assim, estaremos todos em comunhão de oração, unidos por

uma mesma fé e uma mesma súplica.

Como habitualmente, encontra-se exposta na nossa Igreja Matriz, a imagem peregrina

paroquial de Nossa Senhora de Fátima. Quando tivermos oportunidade, passemos por lá para

rezar à nossa Mãe do Céu, respeitando todas as medidas de segurança.

Semanalmente irá ser disponibilizada no site da nossa paróquia uma oração de pedido de

intercessão de Nossa Senhora para os mais desfavorecidos e necessitados física e espiritualmente.

Tentemos rezá-la e assim sermos agentes de ajuda para aqueles que sofrem.

Durante este mês de maio associemo-nos a toda a Igreja que, em gratidão a tão boa Mãe,

honra Nossa Senhora.

Um Santo mês de Maio!
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