
TEMA 
Família, anima-te,

prossegue a tua missão!

Fátima, 22 de Junho de 2014

FAMÍLIA BLASIANA

– Instituto Secular 
das Cooperadoras da Família (ISCF)

– Obra de Santa Zita (OSZ)

– Movimento por um Lar Cristão (MLC)
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– Juventude Blasiana - Jovens Focos
de Esperança (JFE)
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HINO DO FUNDADOR

Erguei as vozes  todos vós que amais!
Como Monsenhor Brás amou, amai!
Erguei as vossas vozes triunfais,
e a Deus louvando em cantos imortais,
Monsenhor Brás cantai, cantai, cantai!

“Mãos ao trabalho, coração em Deus”
foi seu brasão, sua ideal mensagem;
e um sol que rasga os mais escuros véus,
é sua mais esplendorosa imagem.

“Mãos ao trabalho, coração em Deus”:
Monsenhor Brás assim viveu em prece
E em luta como quem conquista os céus,
E como quem a Deus tudo oferece.

Pela família deu a vida inteira,
Num louco amor, ardente como brasa,
E, até à hora extrema derradeira
Levou o sol de Cristo a cada casa.

Vós que a Família amais, vinde cantar
Monsenhor Brás, que o céu agora canta,
canta o Amor com que Deus fez o Lar,
feito à imagem da Trindade Santa.



PALAVRA DO FUNDADOR

PALAVRA DO PAPA FRANCISCO

“A família é a principal escola de educação e   
dela depende em grande parte a felicidade e o  
bem-estar dos homens neste mundo».

(Mons. Brás)

«Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença». 
Assim dizem os esposos no sacramento e, no seu 
Matrimónio, rezam juntos e com a comunidade, 
porquê? Porque lhes serve para a longa viagem que 
devem fazer juntos, que não é feita de pedaços, dura 
a vida inteira! E precisam da ajuda de Jesus, para 
caminharem juntos com confiança, acolherem-se 
um ao outro cada dia e perdoarem-se cada dia. E 
isto é importante, saber-se perdoar, porque todos 
nós temos defeitos(...)! 
Tenhamos a coragem de pedir desculpa, quando 
erramos em família… para levar por diante uma 
família, é necessário usar três palavras: com licença, 
obrigado, desculpa. Três palavras-chave! Peçamos 
licença para não ser invasivos em família. Digamos 
obrigado, obrigado pelo amor! E a última: desculpa. 
Todos erramos e às vezes alguém fica ofendido na 
família e no casal, e algumas vezes dizem-se palavras 
duras… Mas ouvi este conselho: Não acabeis o dia 
sem fazer a paz. A paz faz-se de novo cada dia em 
família! «Desculpai-me»…, e assim se recomeça de 
novo. Com licença, obrigado, desculpa! Podemos 
dizê-lo juntos? Pratiquemos estas três palavras em 
família. Perdoar-se cada dia!»

“O lar verdadeiramente cristão é causa de alegria 
e estimula o amor mútuo entre os vários membros 
da família”.

PROGRAMA

(Manhã - Integração nas celebrações do Santuário)

09.15h – Concentração na Cruz Alta

09.30h – Desfile para a Capelinha das Aparições

10.00h – Terço – Capelinha das Aparições

11.00h – Eucaristia 

12.45h – Almoço

14.30h – (Centro Pastoral Paulo VI - Anfiteatro)
– Acolhimento

14.45h – Palavra de abertura da Coordenadora               
Geral do Instituto Secular das  
Cooperadoras da Família 

– Momento de animação e mensagem:
Canção vencedora no ‘Foco Canção’ 
da Juventude Blasiana / Focos de 
Esperança
Intervenção da Família Blasiana /
várias localidades. 

17.20h – Palavra Conclusiva

17.30h – Regresso

OBJECTIVOS

– Celebrar os dons do Espírito Santo nas famílias 

de hoje como apelo à sua animação espiritual 

e à sua acção evangelizadora.

– Reforçar os laços da Família Blasiana, assentes 

no mesmo carisma, pela partilha da vida e 

acção: 

* na oração, 

* na reflexão 

* e na festa.

– Testemunhar a ternura e a beleza de Deus em 

cada família, ao serviço das causas da Família no 

mundo de hoje.

(Mons. Brás)


