
 

 

Oração do Papa Francisco  
pelo Sínodo da Família 

(Roma 4-25 Out 2015) 
 

Jesus, Maria e José, 
em Vós, contemplamos 
o esplendor do verdadeiro amor, a Vós,  
com confiança,  
nos dirigimos. 

Sagrada Família de Nazaré, 
tornai também as nossas famílias  
lugares de comunhão  
e cenáculos de oração, 
escolas autênticas do Evangelho  
e pequenas Igrejas domésticas. 

 

Sagrada Família de Nazaré, 
que nunca mais se faça,  
nas famílias, experiência 
de violência, egoísmo e divisão: 
quem ficou ferido  
ou escandalizado 
depressa conheça  
consolação e cura. 

Sagrada Família de Nazaré, 
que o próximo Sínodo dos Bispos 
possa despertar, em todos,  
a consciência do carácter sagrado  
e inviolável da família, 
a sua beleza no projeto de Deus. 

Jesus, Maria e José, 
escutai, atendei a nossa súplica. 

Ámen. 

outubro 

4 Out | Domingo Missa da solenidade de S. Francisco 

 Bênção da nova imagem de São Francisco na Eucaristia das 11h em S. Maximiliano. 
 Início da Semana Franciscana (4 a 11 de Outubro) com a Festa da Catequese.  

 Tema: Laudato si'. Salão Santa Beatriz, 15.30. 

 Início do Sínodo dos Bispos sobre a Família (Roma, 4 a 25 de Outubro).  
 Dia das eleições legislativas. 

9 Out | Sexta Vigília de Oração (Trânsito de S. Francisco), S. Maximiliano, 21h15. 

11 Out | Domingo Conclusão da Semana Franciscana com a Festa da Juventude.  
 Tema: A Esperança é jovem e missionária. Lugar: Salão Santa Clara. 
 Programa: 15h: jogo-acolhimento; 16h: encontro de partilha (todos os grupos apre-

sentam as atividades de verão); 18h: lanche-partilhado; 19h: Vigília de oração. 
20h00: conclusão. 

16/18 Out | Sexta/Sábado/Domingo Retiro Casais. Lugar: Quinta das Tílias (Cacém) 

17/18 Out | Sábado/Domingo Fórum das Missões 2015.  
 Tema: Tu és Missão! Lugar: Paróquia de Cristo Rei da Portela. 
 (O Programa será apresentado na próxima folha paroquial) 

 

 

4 de Outubro, quer deixar uma entrevista sobre 
o dia do animal?”. “Não! - respondi perentoria-
mente - hoje é o dia de São Francisco!”  

Celebrar o dia 4 de Outubro, para os franciscanos, para os cristãos e também para os não 
crentes, significa redescobrir cada vez mais a alma deste homem extraordinário que a Ida-
de Média soube dar à luz, no meio das trevas que afligiam o mundo e a Igreja.  
Relendo as palavras do Papa Francisco pronunciadas em Assis no dia 4 de Outubro de 
2013,  revejo, sobrepostos, o rosto de S. Francisco e o do Papa Francisco, cujos olhos a 
mansidão das palavras de Jesus: “Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão 
misericórdia”. 
O Papa, com simplicidade que lhe é própria, aponta três testemunhos de S. Francisco para 
nós hoje. Em primeiro lugar, o jovem Francisco deixa-se olhar por Jesus na Cruz da peque-
na igreja de São Damião. Naquele crucifixo, Jesus apresenta-se vivo e, como Francisco, 
também nós se nos deixarmos olhar pelo Amor que não morre, mas que dá a vida, torna-
mo-nos uma “nova criatura”. 
O segundo testemunho de Francisco  é que quem segue a Cristo, recebe a verdadeira paz. 
Muita gente, diz o Papa, associa Francisco à paz, mas poucos vão em profundidade: “a Paz 
franciscana não é um sentimento piegas”. Este S. Francisco não existe. A paz de S. Francis-
co é a de Cristo. Encontra-a quem carrega o jugo do “amai-vos uns aos outros, como eu 
vos amei” E este jugo não se pode levar com arrogância, presunção, orgulho, mas apenas 
se pode levar com mansidão e humildade de coração. 
O terceiro testemunho de S. Francisco que o Papa Francisco salienta é o amor por toda a 
criação, pela sua harmonia: “O Santo de Assis dá testemunho de respeito por tudo o que 
Deus criou e como Ele o criou, sem fazer experiências sobre a criação, destruindo-a”.  
A bela e desafiante homilia do Papa Francisco sobre S. Francisco acaba com um apelo que 
continua a ser actual: “Respeitemos todo o ser humano: cessem os conflitos armados que 
ensanguentam a terra… Ouçamos o grito dos que choram, sofrem e morrem por causa da 
violência, do terrorismo ou da guerra na Terra Santa, tão amada por S. Francisco, na Síria, 
em todo o Médio Oriente, no mundo inteiro”. 
Vivamos com autêntico espírito cristão esta festa de S. Francisco, imitando este Santo 
apaixonado por Cristo pobre e pelos pobres. 

Frei Fabrizio    

2015 



Salmo 127 O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida.   
 

1ª Leitura – Do Livro do Génesis (Gen 2, 18-24)  
«E os dois serão uma só carne».   
 

2ª Leitura - Da Epístola aos Hebreus (Hebr 2,9-11) 
«Aquele que santifica e os que são santificados 
procedem todos de um só» .  

Evangelho segundo São Marcos (Mc 10, 2-16)  

Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus 
para O porem à prova e perguntaram-Lhe: «Pode um 
homem repudiar a sua mulher?». Jesus disse-lhes: «Que 
vos ordenou Moisés?». Eles responderam: «Moisés per-
mitiu que se passasse um certificado de divórcio, para se 
repudiar a mulher». Jesus disse-lhes: «Foi por causa da 
dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. 
Mas, no princípio da criação, ‘Deus fê-los homem e mu-
lher. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à 
sua esposa, e os dois serão uma só carne’. Deste modo, 
já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não sepa-
re o homem o que Deus uniu». Em casa, os discípulos 
interrogaram-n’O de novo sobre este assunto. Jesus 
disse-lhes então: «Quem repudiar a sua mulher e casar 
com outra, comete adultério contra a primeira. E se a 
mulher repudiar o seu marido e casar com outro, come-
te adultério». Apresentaram a Jesus umas crianças para 
que Ele lhes tocasse, mas os discípulos afastavam-nas. 
Jesus, ao ver isto, indignou-Se e disse-lhes: «Deixai vir a 
Mim as criancinhas, não as estorveis: dos que são como 

elas é o reino de Deus. 
Em verdade vos digo: 
Quem não acolher o rei-
no de Deus como uma 
criança, não entrará ne-
le». E, abraçando-as, 
começou a abençoá-las, 
impondo as mãos sobre 
elas. ».   

27º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
Evangelho de S. Marcos 9,43 

“Não separe o homem  

o que Deus uniu”  

Oração a São Francisco 
(a rezar na Semana Franciscana  

de 4 a 11 de Outubro) 

Recorda-te, ó Pai S. Francisco,  
de nós teus filhos. 

Tu sabes bem como só de longe 
seguimos os teus passos. 

Pede por nós ao Senhor,  
a força, para que a nossa vida  
seja coerente com os empenhos  
que assumimos  
tornando-nos teus discípulos, 
pureza de intenção  
nas nossas escolhas,  
fecundidade no nosso trabalho. 

Alcança-nos  a graça  
de ser derramado sobre nós  
o espírito da graça  de oração,  
para que tenhamos  
a tua humildade,  
observemos a tua pobreza,  
arda em nós aquela caridade  
com que tu sempre amaste  
Jesus crucificado,  
que com o Pai e o Espírito Santo  
vive e reina  
pelos séculos dos séculos.  

Ámen. 

Da Mensagem do Papa Francisco para o 89º Dia Mundial das Missões 2015 

Neste ano de 2015, o Dia Mundial das Missões tem como pano de fundo o Ano da 

Vida Consagrada, que serve de estímulo para a sua oração e reflexão. Na verdade, 

entre a vida consagrada e a missão subsiste uma forte ligação, porque, se todo 

o batizado é chamado a dar testemunho do Senhor Jesus, anunciando a fé que re-

cebeu em dom, isto vale de modo particular para a pessoa consagrada. ... 

Dentro desta dinâmica complexa, ponhamo-nos a questão: «Quem são os desti-

natários privilegiados do anúncio evangélico?» A resposta é clara; encontramo

-la no próprio Evangelho: os pobres, os humildes e os doentes, aqueles que muitas 

vezes são desprezados e esquecidos, aqueles que não te podem retribuir (cf. Lc 14, 

13-14). Uma evangelização dirigida preferencialmente a eles é sinal do Reino que 

Jesus veio trazer: «existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não 

os deixemos jamais sozinhos!» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 48).  

Isto deve ser claro especialmente pa-

ra as pessoas que abraçam a vida con-

sagrada missionária: com o voto de 

pobreza, escolhem seguir Cristo nes-

ta sua preferência, não ideologica-

mente, mas identificando-se como 

Ele com os pobres, vivendo como 

eles na precariedade da vida diária e 

na renúncia ao exercício de qualquer 

poder para se tornar irmãos e irmãs 

dos últimos, levando-lhes o testemu-

nho da alegria do Evangelho e a ex-

pressão da caridade de Deus.  

ORAÇÃO MISSIONÁRIA 

Espírito Santo, 

que desceste sobre os Apóstolos 
e os fizeste anunciadores do Evangelho: 
derrama os teus dons sobre cada um de nós 
e torna-nos sensíveis aos apelos 
e às necessidades dos nossos irmãos; 
desperta em muitos corações das famílias, 
das crianças, dos jovens e adultos 
o ideal missionário;  
dá força e coragem a todos quantos  
se entregam totalmente  
ao serviço da MISSÃO. 
Ámen 


