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1. Para dentro, dirigido aos Irmãos.
Os Irmãos precisam de saber o que é
a sua Irmandade, o que está a fazer e
para que serve, neste momento.
Sem falsas modéstias, afirmo que a
Irmandade é hoje uma Instituição tão
vasta e com um leque de actividades
tão largo que não surpreenderia que
cada Irmão, individualmente não tenha disso a noção completa.
A Irmandade é importante. Faz bem a

muita gente.
Ser Irmão da Irmandade é importante. Os Irmãos são o seu suporte.
2. Quando o Site fala para dentro está a
lembrar aos Irmãos o notável caminho que, juntos, percorreram desde
2004.
A diferença entre o quási nada de
então e a grande, variada e esgotante
actividade de 2016 fala-nos de dois
mundos diferentes.
Peço-lhe, pois, Irmão que leias este
Site com carinho, sem descurar os
detalhes, porque nele está a tua vida
e o teu trabalho, que percorreste talvez sem te aperceberes da grandeza
do caminho.
3. Em 2004, não havia Corpos Sociais,
coerentes, actuantes e devidamente
constituídos.
Hoje, para além da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal (ou
Definitório) e da Mesa Administrativa,
a Irmandade dispõe de um Conselho
de Estratégia e de um Conselho Técnico.
Então, os objectivos não estavam definidos com clareza.
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Hoje, sabemos que só percorremos os caminhos das
Obras da Misericórdia Espirituais.
E, por ai, aprofundamos o culto a São Roque; somos
responsáveis pela tutela cristã das actividades da Santa Casa; e cabe-nos a envangelização das gentes do
Bairro Alto.
4. Entretanto, a singularidade da Irmandade da Misericórdia e de São Roque deu lugar, por fusão, a uma nova
identidade que incorpora a original Irmandade da Misericórdia de Lisboa (1498) e a dissidente Irmandade do
Glorioso São Roque dos Carpinteiros de Machado
(1570).
Por isso, somos hoje os depositários do rico e impar
património espiritual daquelas três Irmandades, nele
incluído o venerando e fértil movimento universal das
Misericórdias Portuguesas forte nos seus cinco séculos
de amor ao próximo.
5. Hoje, cabe-nos garantir a manutenção do Culto público
católico das 17 Igrejas e Capelas da Santa Casa. Hoje
tanto estamos em São Roque como no Pousal ou na
Aldeia de Santa Isabel, nos cinco Recolhimentos, como
na velha Mitra, em Alcoitão como na Unidade Maria
José Nogueira Pinto.
6. Desde então, saímos de Igrejas e Capelas e damos público testemunho da Fé Cristã pelas ruas da Cidade.
Fazemos a nossa Procissão do Senhor dos Passos, pelo
Bairro Alto, num domingo, à noite, a Procissão de São
Roque, desde a Igreja à Capela de São Roque dos Carpinteiros de Machado, no Ministério da Marinha, com
os nossos Irmãos do Senhor dos Passos da Graça, fazemos a grande Procissão de São Roque à Graça; vamos
ao Rosmaninhal, a 300Km de Lisboa, acompanhar os
nossos Irmãos que ali promovem a sua Procissão, ao
nosso Orago; estamos na Procissão do Corpo de Deus;
na da Senhora da Saúde, na de Santo António, na de
Santa Catarina, na da Senhora da Escada, na do Senhor
dos Passos de Alenquer e tantas outras, na Grande Lisboa.
7. Quanto nos é dado saber somos os únicos que, em
Portugal, acompanham o enterro dos “sem-abrigo”
com um funeral cristão.
8. No mês de Maio, Mês de Maria, todos os dias rezamos
o terço, na Igreja de São Roque, cada dia por um grupo
diferente de Dirigentes, Trabalhadores, Voluntários e
Utentes de Estabelecimentos e Serviços da Santa Casa.
E a Igreja enche-se.
Para os que não se podem deslocar a Irmandade vai às
suas Unidades, rezar com eles e por eles.
9. Na Quaresma, fazemos semanalmente a Via Sacra,
para além das Cerimónias próprias da Semana Santa.
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10. Procuramos conseguir a impossível missão de estar
junto dos Trabalhadores e Utentes da Santa Casa, nos
seus 160 Estabelecimentos, Hospitais, Unidades Especializadas, acompanhando o Senhor Capelão Privativo
da SCML.
Elegemos esta como a acção mais genuína de bem
cumprir a nossa missão tutelar.
11. Somos 160 Irmãos.
12. Criámos o “Populus Chorus”, ao qual cabe uma parcela
importante nas acções de partilha e envangelização.
13. Os nossos Compromissos são regularmente actualizados, e os símbolos, Capas e Hino, foram adaptados aos
tempos actuais.
14. Cabe-nos ser representantes de Lisboa na União das
Misericórdias Portuguesas e na Regional do Distrito de
Lisboa, em cujas actividades participamos assiduamente.
15. Sem conceder, declaro que a Irmandade promove o
mais belo Auto de Natal.
Celebra-se em São Roque, com os “Meninos da Santa
Casa”, após quatro meses de preparação técnica mas
principalmente pedagógica.
Também como nos é dado saber somos os únicos que,
em Portugal, promovemos um Auto de Páscoa, celebrando a alegria da Ressurreição. Também em São
Roque.
16. O Inventário do nosso valioso acervo patrimonial foi
completado e a nossa documentação, desde 1506, está
devidamente tratada, acondicionada e arquivada.
17. A investigação histórica sobre as três Irmandades, a
presença do culto a São Roque, em Portugal, a vida da
nossa Irmandade e a sua passagem pelos tempos conturbados do início da Companhia de Jesus, em Lisboa,
das Guerras Liberais, da Iª República, da perseguição à
Igreja e as Congregações Religiosas, e da Iª Guerra
Mundial, está estudada e documentada.
Hoje, sabemos quem somos e o que valemos.
18. A nossa vida institucional decorre com exemplar normalidade. Os Órgãos Sociais cumprem as suas tarefas
nos termos e prazos legais, imprimindo-lhes a espiritualidade de Irmãos de Misericórdia.
Todos os anos são aprovados Planos de Actividades,
Orçamentos e Relatório de Actividades e Contas. Qualquer dos nossos Planos contempla mais de cem acções
e projectos.
19. Com a qualidade que tem sido nosso apanágio desenvolvemos actividade editorial de referência.
Saliento, como exemplo, o “Roteiro Iconográfico e Devocional, da Igreja de São Roque” e o “Privilégio” que
em 1583 o Papa Gregório XIII concedeu à Confraria de
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São Roque, de Lisboa, associando-se à Arquiconfraria
da Caridade da Cidade de Roma em igualdade absoluta
de privilégios terrenos e espirituais.
O “Privilégio” esteve em estudo, por vários anos, pelos
melhores especialistas portugueses, sob, praticamente
todos os seus aspectos e foi recentemente lançado em
português, italiano e inglês.
À sua escala, é peça única.
20. A Irmandade mantém relacionamento internacional
regular com outras instituições congéneres, dedicadas
a São Roque.
Participa nas reuniões locais, normalmente em Itália e
França, seja em partilha devocional, seja científica.
Em 2013, promoveu em Lisboa as “Festas de São Roque, no Mundo”, em que participaram organizações de
Cabo Verde, Bélgica, Espanha, França, Itália, Canadá e
Goa.

Precisamos de levar tão longe quanto possível, a nossa
missão.
Não para nossa glória.
Mas porque a Irmandade necessita de mais Irmãos e
Voluntários para conseguir cumprir uma missão cujos
tempos e espaços tem como limite a Misericórdia de
Deus.
Se, por ficção, nos assumíssemos como Paróquia, seriamos a maior Paróquia portuguesa.
A Seara do Senhor é demasiadamente grande, para os
trabalhadores, irmanados de Misericórdia.
A Seara precisa de ser trabalhada. Do seu trabalho depende a felicidade dos portugueses. Agora e na hora da
sua morte.
Por isso, este site e esta página no facebook devem ser
recebidos para o reforço da espiritualidade dos Irmãos
e para o chamamento de novos Irmãos e Voluntários
que sintam a nobreza da missão e o apelo da Fé.

21. Mas o site e a página da Irmandade na rede social Facebook também falam para fora.

Pedro P. Vasconcelos

Procissões do Senhor dos Passos
No passado dia 13 de Março (V Domingo da Quaresma)
realizou-se a Procissão do Senhor dos Passos organizada
pela Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa
e presidida pelo Reverendo Reitor da Igreja de São Roque,
Padre António Vaz Pinto, s.j., que percorreu as principais
ruas do Bairro Alto.
No final da Procissão, já no interior da
Igreja de São Roque, decorreu uma
meditação a cargo da Senhora Directora da Cultura da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa , Drª. Margarida Montenegro.
No passado dia 21 de Fevereiro (II Domingo da Quaresma) decorreu a tradicional Procissão do Senhor dos Passos
organizada pela Real Irmandade dos Passos da Graça com
a colaboração activa da Irmandade da Misericórdia e de
São Roque de Lisboa.
No Domingo, após a Missa celebrada na Igreja de São Roque, organizou-se a solene Procissão, presidida pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa, S.E.R o Senhor D. Manuel Clemente, que percorreu algumas ruas da Baixa citadina até à

Igreja de Nossa Senhora da Graça, terminando com a bênção à Cidade e Celebração Eucarística presidida pelo Senhor Patriarca.
No final das Celebrações, por especial deferência da Real
Irmandade dos Passos da Graça, foi atribuída a qualidade
de seus Irmãos de Mérito ao nosso
Irmão Provedor e Irmãos ViceProvedores e de Irmãos Honorários
aos Mesários da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa.
No passado dia 28 de Fevereiro (III
Domingo da Quaresma) realizou-se a
Procissão do Senhor dos Passos de
Alenquer, onde a Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa
se fez representar por uma delegação
constituída por 12 Irmãos.
No passado dia 11 de Março (sexta-feira) realizou-se Procissão do Senhor dos Passos organizada pela Irmandade
do Senhor dos Passos do Mosteiro de Santos-o-Velho que
percorreu os claustros no interior daquele Mosteiro, onde
a Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa se
fez representar por vários Irmãos.

Lançamento do Livro “As Catorze Obras de Misericórdia”
Inserido no âmbito do Ano Jubilar da Misericórdia proclamado pelo Papa Francisco, realizou-se no passado dia 17 de Março,
no Museu de São Roque da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa o lançamento do Livro “As Catorze Obras de Misericórdia”.
Trata-se de uma obra escrita por 14 autores, todos cidadãos leigos, ocupando-se cada um de uma Obra de Misericórdia numa perspectiva de análise focada na sua vida e experiência pessoal e/ou profissional.
O Livro foi apresentado por Sua Eminência o Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.
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Peregrinação à Capela de São Roque do Rosmaninhal
No passado dia 29 de Março, primeira terça-feira a seguir à
Páscoa, respeitando uma tradição que já
conta alguns anos, teve lugar a Peregrinação da Irmandade às Festas de São Roque
do Rosmaninhal (Distrito de Castelo Branco), que juntou mais de duas dezenas de
peregrinos.
Na Capela de São Roque foi celebrada a
Santa missa, durante a qual fez o seu Compromisso diante do altar, de Irmã da nossa
Irmandade, Leonor Maria Sobreiro. São já

doze os Irmãos de São Roque sediados no Rosmaninhal.
Terminada a Celebração iniciou-se a Procissão até à Igreja da Misericórdia no centro da povoação, cantando o Aleluia numa
toada que não esquece.
Antes do regresso a Lisboa os peregrinos
foram agraciados com um almoço convívio, oferecido pela Santa Casa da Misericórdia local, muito agradável, que mais
espevitou o desejo de repetição no próximo ano.

Assembleia Geral da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa
No passado dia 30 de Março realizou-se a
Assembleia Geral da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa, presidida
pelo Irmão António Bagão Félix, tendo sido
aprovado o Relatório e Contas referente
ao ano de 2015.

Antes da Assembleia Geral decorreu uma reunião
informal de Irmãos onde se analisou e debateu a
vida da Irmandade, os seus principais problemas e
dificuldades, bem como os caminhos a trilhar no
próximo futuro para a prossecução dos objectivos a
atingir.

Conferência do Senhor Cardeal-Patriarca de Lisboa
sobre “A importância da Igreja sair à rua”
Realizou-se no passado dia 15 de Abril, no restaurante do Clube de Tiro de Monsanto, um jantar conferência com S.E.R. o
Senhor Cardeal D. Manuel Clemente, Cardeal-Patriarca de Lisboa, organizado pela Real Irmandade dos Passos da Graça, onde
estiveram presentes alguns Irmãos da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa.
A palestra de Sua Eminência debruçou-se sobre o contexto histórico e a forma como foram surgindo algumas Irmandades na
Cidade de Lisboa que tiveram e mantêm uma importância particular na organização de Procissões na Cidade e o consequente
relevo que estas manifestações públicas de fé assumem como expressão religiosa na vida dos cristãos.

Conferência na Santa Casa da Misericórdia do Fundão
No passado dia 30 de Abril, integrada nas celebrações do
500º. Aniversário da Santa Casa da Misericórdia do Fundão
realizou-se uma Conferência proferida pelo nosso Irmão e
Mesário Frei Luís e Oliveira, subordinada ao tema “ Caminho e Pão de Misericórdia”, cuja síntese foi a seguinte:

“A Palavra fez-se carne, habitou entre nós, e apresenta-se
agora como o Caminho que nos conduz aos valores espirituais e às atitudes éticas com que teremos a capacidade de
nos solidarizarmos uns com os outros, no Pão partido e
repartido, face à tentação de isolamento e ao sentido realista da própria fragilidade num mundo de imensas agressividades contra o próximo. A solidariedade/caridade nascida e vivida na Misericórdia, porque o próximo teve fome
e demos-lhe de comer, teve sede e demos-lhe de beber, era
peregrino e recolhemo-lo, estava nu e demos-lhe que vestir, adoeceu e visitámo-lo, esteve na prisão e fomos ter
com ele. “
Frei Luís de Oliveira, OFM
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Mês de Maio - Mês de Maria
Mantendo a tradição, durante todo o mês
de Maio, o mês de Maria por excelência, a
Irmandade providenciou à recitação diária
do Terço na Igreja de São Roque, por intenção de todos os que trabalham nos vários
Equipamentos e Serviços da Santa Casa,
com particular nomeação, dia a dia, numa
cadeia de oração que a todos nos faz solidários perante Maria, aos diferentes Equipamentos e Serviços.

vel a deslocação até São Roque, a recitação do
Terço teve lugar nos próprios Equipamentos,
sempre seguida de Celebração Eucarística:
 Aldeia de Santa Isabel
 Centro de Reabilitação do Alcoitão
 Hospital Ortopédico de Sant’Ana
 Obra Social do Pousal
 Unidade de Saúde Mª José Nogueira Pinto

Em alguns Equipamentos que, pelas condições dos seus utentes, não seria aconselhá-

Celebração do Dia Mundial dos Monumentos e Sítios
No âmbito das comemorações do Dia Mundial dos Monumentos e Sítios a
Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa programou um embarque na Caravela Vera Cruz e visita ao estaleiro de construção tradicional de
embarcações de madeira em Sarilhos Pequenos com a participação de Irmãos, familiares, amigos e com um grupo de adolescentes da Flamenga.
Inicialmente previsto para o dia 16 de Abril, fomos obrigados a anular o programa devido às previsões de mau tempo.
Voltamos a programar para o dia 28 de Maio e de novo as previsões de mau
tempo obrigaram ao cancelamento sine die, mas não desistimos! O bom
tempo está de volta e já veremos quando será possível reprogramar o embarque e a visita ao Estaleiro Naval Jaime Costa.

Apresentação do livro de D. Carlos Azevedo “Estudos de Iconografia Cristã”
No passado dia 5 de Maio, no Museu do Azulejo, a Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa esteve presente na
apresentação do Livro “Estudos de Iconografia Cristã” da autoria do Senhor D. Carlos Azevedo que, enquanto Bispo Auxiliar
de Lisboa, apoiou e esteve sempre muito próximo da nossa Irmandade.

Procissão de Nossa Senhora da Saúde
No dia 8 de Maio realizou-se a tradicional Procissão de
Nossa Senhora da Saúde, organizada pela Real Irmandade
de Nossa Senhora da Saúde e São Sebastião, presidida por
Sua Excelência Reverendíssima o Bispo das Forças Armadas
e de Segurança, D. Manuel Linda., onde participaram 12
Irmãos da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de
Lisboa.

Campanha de sensibilização dos condutores,
promovida pelo ACP, por iniciativa da Irmandade
Por iniciativa e proposta da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa, no âmbito do Ano Jubilar da Misericórdia
proclamado pelo Papa Francisco, o Automóvel Clube de Portugal organizou uma campanha de sensibilização dos condutores
para uma relação mais cordial no exercício da condução, evitando a agressividade verbal que, muitas vezes, se verifica nesta
área, montando no estacionamento do ACP, no Santuário de Fátima, durante a peregrinação do 13 de Maio, uma faixa com o
apelo “Seja amável ao volante”.
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Procissão do Corpo de Deus
No dia 26 de Maio, (quinta-feira), a Igreja celebra o Dia do Santíssimo Corpo de Deus, agora reposto como Feriado Nacional. Uma significativa representação da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa integrou
a tradicional Procissão do Corpo de Deus presidida por Sua Eminência o
Cardeal-Patriarca de Lisboa, que percorreu as ruas da Baixa Lisboeta.
Muitos fiéis, misturados com muitos turistas, num misto de curiosidade e
de manifestação religiosa, participaram ou simplesmente acompanharam a
procissão ao longo de todo o seu trajecto.

Recitação do Terço, seguida da Santa
Missa, pelas intenções dos que
trabalham no Departamento de Jogos
da Santa Casa, na Igreja de São José
dos Carpinteiros
No dia 25 de Maio, pelas 12h15m, a Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa, inserido no mês de Maria, promoveu a recitação do Terço na Igreja de São José dos Carpinteiros, sita na Rua de São José, em Lisboa. A recitação do Terço, neste dia, foi especialmente dedicada pelas intenções de
todos os que trabalham no Departamento de Jogos da Santa
Casa que, como se sabe, foi recentemente instalado na Avenida da Liberdade em local muito próximo daquela Igreja.
Foi bom ver a Igreja cheia para a recitação do Terço, sendo a
celebração eucarística presidida pelo Rev. Padre Vaz Pinto.

Procissão de Santo António
A nossa Irmandade já recebeu o convite para participar na
solene Procissão de Santo António a realizar no próximo dia
13 de Junho.
É importante que a nossa Irmandade se faça representar com
a participação de muitos Irmãos nesta Procissão do Padroeiro da nossa Cidade.

Peregrinação Nacional das Misericórdias a Fátima – 25 de Junho
No âmbito do ano Jubilar da Misericórdia proclamado pelo Papa Francisco, a União das Misericórdias Portuguesas promove
no próximo dia 25 de Junho uma peregrinação nacional das Misericórdias ao Santuário de Fátima com concentração na Cruz
Alta e Celebração Litúrgica na Basílica da Santíssima Trindade.
A Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa organiza uma deslocação com todos os Irmãos que desejem e possam
participar nesta peregrinação. Inscreva-se contactando a Irmandade.

Imagem Peregrina de Nossa Senhora das Misericórdias
Por iniciativa da União das Misericórdias Portuguesas, a imagem peregrina de Nossa Senhora das Misericórdias percorre as
várias Misericórdias do País.
Na Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa a imagem estará presente no período de 3 a 17 de Fevereiro de
2017.
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Missa Mensal da Unidade e Almoço dos Irmãos
Fevereiro a Maio de 2016
Na primeira sexta-feira de cada mês, realiza-se a Missa
Mensal de Unidade, seguida do almoço convívio com os
Irmãos presentes e onde se comemora o aniversário dos
Irmãos que celebraram o seu aniversário natalício no mês
anterior ao dessa Missa.
Recordamos a seguir os Irmãos aniversariantes nos meses:
Fevereiro

Abril

Rita Isabel M. T. Valadas P. Marques

Ana Paula Matos Barros

Eulália Inácio da Costa Freitas

Luís Filipe Mendia de Castro

Antonio Manuel Ribeiro Rosa

Fernando Eduardo Cabral Paes de S. Afonso

Maria Luísa Belo do Nascimento Osório de Castro

Armindo Moreira Palma Jacinto

Maria da Graça Espada E. Correia Gersão Lapa

Marília Dias Limpo Garrido Fortes

Maria Cecília R. Bastos da Graça Pedro

António José de Castro Bagão Felix

Tomás Joaquim Lourenço Fonseca

José Joaquim de Sousa Ferreira Martins

José Teixeira Pereira

José Tomaz Ferreira

Eugénio Duarte Ramos

Natividade Freitas Patrício

José da Mata de Sousa Mendes

Joaquim Francisco de Almada Paes Villas Boas

Maria Ester Carmelo Quintas

Henrique Mourão Coelho

Março

Maio

Ana Maria de Almeida C. R. Rosa

Ana Rita Botelho Moniz Dias

Augusto José Moutinho Borges

António José Ravasco Bossa Dionísio

Manuel Augusto Lopes de Lemos

José Miguel Portela Pessa Cabral de Soveral

José Maria Pedrosa d'Abreu Cardoso

Albina Gouveia Basílio

António Gomes Nunes

Maria João Costa Caxias

Maria Luísa Gomes Nunes

Graciosa Silva P. Pestana Rodrigues

Maria Adelaide Muge de Oliveira

Mário Rodrigues Marques

Martinha Maria Mendes Soeiro T. Ferreira

Horácio Rabaça Gaspar

Armando dos Santos Loureiro

Maria Gabriela Figueiredo G. B. Colen

António Balcão Fernandes Reis

Francisco Sarsfield Cabral
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Exortação Apostólica “ Amoris Latitia”
(A Alegria do Amor)
Síntese da Exortação Apostólica Postsinodal do
Santo Padre Francisco “Amoris laetitia”, sobre o
amor na família (Boletim da Sala de Imprensa da
Santa Sé).

Todos somos chamados a manter viva a tensão
para algo mais além de nós mesmos e dos nossos
limites, e cada família deve viver neste estímulo
constante.

“A Exortação apostólica Amoris laetitia pretende
reafirmar com força não o «ideal» da família, mas
a sua realidade rica e complexa. Há nas suas páginas um olhar aberto, profundamente positivo,
que se nutre não de abstracções ou projecções
ideais, mas de uma atenção pastoral à realidade.

Avancemos, famílias; continuemos a caminhar!

O documento é uma leitura densa de motivos
espirituais e de sabedoria prática útil a cada casal
ou a pessoas que desejam construir uma família.
Nota-se sobretudo que foi fruto de uma experiência concreta com pessoas que sabem, a partir da
experiência, o que é a família e o viver juntos durante muitos anos. A Exortação fala de facto a
linguagem da experiência e da esperança.
Conclusão da Exortação Apostólica
As palavras do Mestre (cf. Mt 22, 30) e as de São
Paulo (cf. 1 Cor 7, 29-31) sobre o matrimónio estão inseridas – não por acaso – na dimensão última e definitiva da nossa existência, que precisamos de recuperar.
Assim, os esposos poderão reconhecer o sentido
do caminho que estão a percorrer. Com efeito,
como recordamos várias vezes nesta Exortação,
nenhuma família é uma realidade perfeita e confeccionada duma vez para sempre, mas requer
um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar.
Há um apelo constante que provém da comunhão
plena da Trindade, da união estupenda entre Cristo e a sua Igreja, daquela comunidade tão bela
que é a família de Nazaré e da fraternidade sem
mácula que existe entre os Santos do céu. Mas
contemplar a plenitude que ainda não alcançámos
permite-nos também relativizar o percurso histórico que estamos a fazer como família, para deixar
de pretender das relações interpessoais uma perfeição, uma pureza de intenções e uma coerência
que só poderemos encontrar no Reino definitivo.
Além disso, impede-nos de julgar com dureza
aqueles que vivem em condições de grande fragilidade.

Aquilo que se nos promete é sempre mais. Não
percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não renunciemos a procurar a
plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida.
Oração à Sagrada Família
Jesus, Maria e José,
em Vós contemplamos
o esplendor do verdadeiro amor,
confiantes, a Vós nos consagramos.
Sagrada Família de Nazaré,
tornai também as nossas famílias
lugares de comunhão e cenáculos de oração,
autênticas escolas do Evangelho
e pequenas igrejas domésticas.
Sagrada Família de Nazaré,
que nunca mais haja nas famílias
episódios de violência, de fechamento e divisão;
e quem tiver sido ferido ou escandalizado
seja rapidamente consolado e curado.
Sagrada Família de Nazaré,
fazei que todos nos tornemos conscientes
do carácter sagrado e inviolável da família,
da sua beleza no projecto de Deus.
Jesus, Maria e José,
ouvi-nos e acolhei a nossa súplica.
Ámen.
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