
 
 
 
 
  

 

 

 
Jr 33,14-16; Salmo 24[25]; 

1Ts 3,12-4,2;  

Lc 21, 25-28.34-36 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Haverá sinais no sol, na lua e 
nas estrelas e, na Terra, angústia entre as 
nações, aterradas com o rugido e a agitação 
do mar. Os homens morrerão de pavor, na 
expectativa do que vai suceder ao universo, 
pois as forças celestes serão abaladas. 
Então, hão-de ver o Filho do homem vir 
numa nuvem, com grande poder e glória. 
Quando estas coisas começarem a 
acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, 
porque a vossa libertação está próxima. 
Tende cuidado convosco, não suceda que os 
vossos corações se tornem pesados pela 
devassidão, a embriaguez e as 
preocupações da vida, e esse dia não vos 
surpreenda subitamente como uma 
armadilha, pois ele sobrevirá sobre todos os 
que habitam a Terra inteira. Portanto, vigiai 
e orai em todo o tempo, para terdes a força 
de vos livrar de tudo o que vai acontecer e 
poderdes estar firmes na presença do Filho 
do homem». 

 

Liturgia 
Segunda, 30: S. ANDRÉ, Festa. Inicia a Novena da Imaculada (Missa da Tarde). 
Quinta, 3: S. FRANCISCO XAVIER, Memória 
Sábado, 5: SS. MARTINHO DE DUME, FRUTUOSO E GERALDO, Memória 

Domingo, 6: CELEBRA O D. ILÍDIO, A MISSA DAS 10h (Ano do Consagrado) 
 

Presépios pequenos (CJArte): podem ver e, se quiserem, adquirir, na Sacristia.  

1ª Vela 

A luz nascente chama-nos a reflectir e 
a aprofundar a proximidade do Natal, 
onde Jesus Cristo, Salvador e Luz do 
mundo brilhará para a humanidade. 
A cor Roxa recorda a nossa atitude de 
vigilância, de quem espera o Senhor, 
que virá. 

Oração 
A luz de Cristo,  
que esperamos neste Advento, 
enxugue as nossas lágrimas,  
acabe com todas as trevas, 
console quem está triste 
e encha os nossos corações 
da alegria de preparar 
a sua vinda 
neste novo ano, 
da graça do Senhor! 
Amen 

As quatro Velas do Advento 

As quatro velas representam as quatro semanas do Advento. Serão acesas, 
sucessivamente, ao longo dos quatro Domingos, como sinal da progressiva conversão, 
em preparação para a Vinda última do Senhor. O Advento culmina no Natal, 
lembrando-nos a primeira vinda do Senhor.  



                 
 

Vigiai e Orai 
 

Entramos hoje no primeiro dia do ano! Do ano litúrgico, falamos. Que ocorre 
sempre um mês antes do início do ano civil. Este tempo de diferença, 
prepara-nos (se nos deixarmos preparar) para entrar bem no novo ano civil. 
É verdade que o Advento é o tempo que lembra a segunda vinda de Jesus, 
no fim de todos os tempos. Talvez não pensemos muito nisto, pois as luzes 
de Natal já estão aí, as lojas já apelam às compras das prendas, e os 
presépios já estão nas ruas, ainda antes de estarem nas Igrejas e talvez nas 
nossas casas! 
Seja como for, este tempo não é o de preparar o Natal. O Nascimento de 
Jesus já aconteceu há, mais ou menos, 2023 anos atrás (tendo em conta o 
famoso erro do monge Dionísio na contagem dos anos, no calendário!). Este 
tempo é o de preparar-nos para a sua vinda final, que Ele mesmo prometeu! 
Sendo assim, porque correr a fazer compras? Na verdade, devíamos correr 
para o confessionário, para obter a Misericórdia do Senhor, por todos os 
nossos pecados. Depois devíamos correr para as Escrituras, para obter 
orientação, para podermos estar vigilantes em tudo o que fazemos, 
pensamos e dizemos. Depois ainda, deveríamos correr para a mesa da 
Eucaristia, lugar mais íntimo da Família Cristã, onde aprendemos, de Jesus, a 
sermos irmãos uns dos outros. E, finalmente, em cada dia, deveríamos fazer 
correr nas nossas mãos, as contas do Terço, que com humildade e fidelidade, 
tudo nos ensina, nos torna fortes, belos e luminosos, mais do que todas as 
luzes, de todas as cidades no mundo! Porque, desta simples maneira, vamos 
sendo, progressivamente, iluminados com a luz de Cristo e de Maria! 
Assim fazendo, poderemos ser ocasião de uma grande esperança para o 
mundo. De um mundo, que não sabe como procurar a paz! Mas de um 
mundo que precisa de pessoas de paz! De pessoas que sabem, que a paz 
veio ao mundo numa gruta, lá longe, em Belém. E que festejamos no dia de 
Natal. Portanto, escutemos e façamos o que Jesus disse… Vigiai e orai!  

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. 
 

I Domingo do Advento 

Ano C (S. Lucas) 
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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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