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Tema:  
A Alegria do Amor: viver como irmãos 

“Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum” At 2, 44 
 

Objetivos: 
1. Promover o espírito fraterno entre os irmãos das Fraternidades OFS e a Família Franciscana. 
2. Desenvolver iniciativas impulsionadoras da vivência do espírito franciscano. 
3. Refletir sobre o papel de Maria, como exemplo de serviço e entrega aos outros. 
4. Celebrar a vida em Fraternidade, aos vários níveis, e dela ser testemunho cristão de misericórdia, 
comunhão e partilha. 
5. Acolher e acompanhar os irmãos, os membros da FF e os jovens da JuFra. 
  



 

Atividades / Calendarização 
Atividade Data Destinatários Local Peregrinação da Família Franciscana Portuguesa 1 e 2/Out/16 Todas as Fraternidades Fátima 

Formação da Família Franciscana Portuguesa –  Introdução às Biografias e Tomás de Celano 
21 a 23/Out/16 Irmãos em formação inicial e permanente A definir 

Encontro de Ministros e Conselheiros –  “A alegria de ter irmãos” 12 e 13/Nov/2016 
Conselhos das Fraternidades OFS e JuFra Fátima 

Conselho Nacional 3/Dez/2016 CEN e CERegionais + JuFra Fátima 
Formação da Família Franciscana Portuguesa –  S. Boaventura e a tradição leonina 3 a 5/Fev/2017 Irmãos em formação inicial e permanente A definir 

Encontro de Formação Inicial Nacional – “A alegria da vida em fraternidade – Alegrar-se com os Outros” 
11 e 12/Mar/2017 Todos os irmãos em Formação e Formadores Leiria 

Conselho Nacional 27 e 28/Mai/2017 CEN e CERegionais + JuFra Fátima 
Encontros Regionais OFS 18/Jun/2017 (data indicativa) Todas as Fraternidades A definir pelos CER 

Viagem/Peregrinação à Terra Santa Finais de julho /início de agosto Todas as Fraternidades 
 
Além das atividades acima calendarizadas, as Fraternidades deverão celebrar localmente: 

 4/outubro/2016 – Dia de S. Francisco de Assis 
 17/novembro/2016 – Dia de Santa Isabel da Hungria 
 16/abril/2017 – Dia da Família Franciscana (data da aprovação da Regra da I Ordem) – fazer 

apenas memória uma vez que coincide com a Páscoa 
 2/agosto/2017 – Perdão de Assis 
 11/agosto/2017 – Dia de Santa Clara de Assis 
 25/agosto/2017 – Dia de S. Luís, Rei de França 

 
Todos os crentes mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. 

Atos 2,44-47 


