
 
 
 
 

   

 

 
 

 

Ex 17, 8-13; Salmo 120[121]; 
2Tm 3, 14-4,2; 

Lc 18, 1-8 

Naquele tempo, Jesus disse aos seus 
discípulos uma parábola sobre a 
necessidade de orar sempre sem 
desanimar: «Em certa cidade vivia um juiz 
que não temia a Deus nem respeitava os 
homens. Havia naquela cidade uma viúva 
que vinha ter com ele e lhe dizia: “ Faz-me 
justiça contra o meu adversário.” Durante 
muito tempo ele não quis atendê-la. Mas 
depois disse consigo: “É certo que eu não 
temo a Deus nem respeito os homens; mas, 
porque esta viúva me importuna, vou fazer-
lhe justiça, para que não venha incomodar-
me indefinidamente”. E o Senhor 
acrescentou: «Escutai o que diz o juiz 
iníquo!... E Deus não havia de fazer justiça 
aos seus eleitos, que por Ele clamam dia e 
noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? 
Eu vos digo que lhe fará justiça bem 
depressa. Mas quando voltar o Filho do 
homem, encontrará fé sobre a terra?» 

 
 

 
 

 

Liturgia 
SEGUNDA, 17: S. INÁCIO DE ANTIOQUIA, Memória. 
TERÇA, 18: S. LUCAS EVANGELISTA, Festa. 
QUARTA, 19: S. PEDRO DE ALCÂNTARA, Memória franciscana. 
Esta Semana, o Terço, será animado pelas irmãs missionárias combonianas, e 
começa mais cedo, às 16h45 (próximo Domingo: dia Mundial das Missões). 

Angelus (Trindades) 
 

O anjo do Senhor anunciou a Maria. 
E Ela concebeu pelo Espírito Santo. 

Ave-Maria… 
Eis aqui a serva do Senhor. 
Faça-se em mim segundo a Vossa palavra. 

Ave-Maria… 
E o Verbo divino se fez homem. 
E habitou entre nós. 

Ave-maria… 
Rogai por nós santa Mãe de Deus. 
Para que sejamos dignos das promessas de 
Cristo. Amen 
 

Infundi, Senhor, nós Vos pedimos, a Vossa 
graça em nossas almas, para que nós que 
pela anunciação do Anjo, conhecemos a 
Encarnação do Vosso Filho Jesus Cristo, pela 
Sua Paixão e Morte na Cruz, sejamos 
conduzidos à glória da Ressurreição. Pelo 
mesmo Jesus cristo, Vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. Amen. 

Tau-Day 
Encontro dos grupos de jovens 
franciscanos de Viseu (CJ), Coimbra e 
Lisboa, na cidade de Coimbra, no 
próximo fim-de-semana, dias 22 e 23. 

Peregrinação Mariana à Terra Santa 
21 a 28 de Março/2017 

 

No centenário das Aparições de Fátima, propomos estar, entre os 
vários lugares santos, no local da primeira “aparição” de Maria, 
na história, em Nazaré, acontecimento celebrado na Solenidade 
da Anunciação do Senhor, dia 25 de Março (informações: frei Pedro). 



                 
 

Ano Mariano  

 

Este mês de Outubro, para além de ser o mês missionário, é também mês de 
Maria. O Terço, como no mês de Maio (o mês de Maria por excelência), é 
proposto em muitas igrejas e capelas, no decorrer deste mês. 
Já falámos desta oração simples e muito poderosa, que Maria, nas aparições 
de Fátima, recomendou a todos nós. E se a Mãe do Céu e nossa Mãe nos 
recomenda esta oração, é porque é bom para nós e nos faz somente bem.  
O poder desta oração, está na meditação que fazemos da vida de Jesus (e 
também dos seus discípulos, dos quais sobressai Maria), capaz de 
transformar as nossas vidas, tornando-nos também nós discípulos, e irmãos 
na mesma Mãe, Maria. 
Esta oração, que muitos de nós rezamos individualmente, é mais fecunda 
quando rezada em comunidade. E entenda-se por comunidade, sobretudo 
entre os membros duma mesma família. Um hábito que se foi perdendo mas 
que, devagarinho, se recomeça a readquirir em muitos lares. Este ano 
pastoral (2016-2017), no centenário das aparições de Fátima, pode e deve 
muito bem ser a oportunidade para voltarmos a esta simples oração. 
É verdade que temos sempre muitas coisas para fazer e muitos motivos que 
impedem de recomeçarmos este “exercício espiritual”, que é o Terço. 
Sobretudo se for em família. Até nos podem dizer que é uma coisa de outros 
tempos. Mas há coisas boas que são sempre boas, em qualquer tempo! 
Uma maneira, de o propormos, pode ser assim, para começar: cada um reza 
as primeiras quatro dezenas ao longo do dia. E, no fim do dia, logo antes do 
jantar, todos juntos rezam a última dezena. Com o tempo, os bons frutos 
surgirão. Porque, onde estão dois ou três, tudo o que pedirdes, Eu o farei, 
disse Jesus. E quem melhor que a sua Mãe para interceder por nós? 
Arrisquemos um pouco e façamos esta proposta em casa. Nós, os freis, como 
família comunitária, recomeçámos a fazê-lo, antes de jantar, há alguns anos. 
Por isso a nossa proposta, para todos, sobretudo neste… ano mariano.   

fP 
 

Quando aparece o Frei Dito no findar de Setembro, é sinal 

que a comunidade dos Freis está novamente compactada e em pol 

position (primeira linha), para iniciar um novo ano pastoral. 

Quem nos segue desde a primeira hora, dá-se conta como o 

tempo corre veloz e já chegámos ao nono ano da nossa Folha 

informativa e formativa, através da qual comunicamos com a 

comunidade eclesial e civil de Viseu. 

Ao longo das próximas semanas, procuraremos acertar o 

programa das iniciativas que tencionamos propor ao longo do 

novo ano pastoral. 

De certo, as actividades do verão contribuíram para dar nova 

energia e alento a todos os que costumam beber desta fonte que 

é a nossa comunidade franciscana. 

Contudo, no início da nossa caminhada, convidamos cada 

amigo e amiga a encontrar uma «razão para viver», algo que nos 

una e dê significado à nossa vida pessoal e familiar. 

Saint-Exupéry, o escritor francês autor do Principezinho, numa 

das suas últimas cartas enviadas a um amigo, dizia: «Odeio a 

minha época com todas as minhas forças. O homem está a 

morrer de sede. Há um só problema, um só em todo o mundo. 

Falta aos homens um significado espiritual, faltam inquietações 

espirituais. É preciso fazer chover sobre eles algo que se 

assemelhe com o cântico gregoriano». 

Querido amigo, jovem ou adulto, criança ou idoso, unamos as 

forças, o tempo, as energias para encontrar uma razão para viver 

o dom deste novo ano 2006/7. 

A comunidade dos Freis 
 

RAZÕES PARA VIVER 
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«Senhor, que queres que eu faça?» 
 

Aproxima-se a Festa de São Francisco de Assis, padroeiro, modelo e encanto 
da nossa Comunidade Franciscana. É com esta efeméride que damos início às 
nossas actividades. 

Como será celebrada a festa de São Francisco neste ano? Estamos no Oitavo 
Centenário da Conversão de Francisco de Assis (1206-2006). 

«Senhor, que queres que eu faça?», foi a pergunta-relâmpago que acendeu 
no coração do jovem Francisco a chama da entrega total, numa escolha de vida 
pobre, singela, jubilosa e fraterna. De 1 a 8 de Outubro, haverá um conjunto de 
iniciativas para celebrar e saborear o carisma franciscano. 

Dia 1 de Out. – Domingo (na Igreja dos Terceiros) 

10h00 – Eucaristia animada pelos escuteiros (São Francisco é padroeiro dos 
Lobitos).  
15h00 – Reunião dos Irmãos da OFS. 

Dia 3 de Out. – 3ª-feira (na Igreja dos Terceiros) 

21h00 – Vigília de Oração: celebramos o Trânsito de S. Francisco (trânsito significa a 
morte-passagem de Francisco a uma nova vida). Início oficial das actividades 
dos  

Dia 4 de Out. – 4ª-feira (na Igreja dos Terceiros) 

Horário das Celebrações:  
8h00 – Eucaristia 
17h30 – Celebração das Vésperas 
18h30 – Eucaristia solene, presidida pelo Sr. Bispo D. Ilídio Leandro. 

Dias 7-8 de Out. – Sábado e Domingo 

Peregrinação Franciscana a Fátima. Modalidades de participação: 

- Primeiro autocarro, irmãos da OFS e familiares, acompanhados pelo assistente 
(frei Eliseu): dias 7 e 8. Inscrições e programa: Irmãos Martins e Viriato. 

- Segundo autocarro, jovens e adultos que queiram participar só um dia (Sábado 
7). Inscrições e programa: frei Fabrizio ou frei Pedro. 
 

 XXIX Domingo T.C 
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Frades Menores Conventuais 

Tel: 232 431985 

comunidadeviseu@gmail.com 

www.franciscanosconventuais.com 

 
 

Igreja de S. Francisco da Ordem Franciscana Secular (Terceiros) 
Tel: 232 435937 
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