
 
 
 
 
  

 

 

 

Eclo 3,3-7.14-17a; Salmo 127[128]; 

Cl 3,12-21; Lc 2, 41-52 

Os pais de Jesus iam todos os anos a 
Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando Ele 
fez doze anos, subiram até lá, como era 
costume nessa festa. Quando eles 
regressavam, passados os dias festivos, o 
Menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que 
seus pais o soubessem. Julgando que Ele vinha 
na caravana, fizeram um dia de viagem e 
começaram a procurá-l’O entre os parentes e 
conhecidos. Não O encontrando, voltaram a 
Jerusalém, à sua procura. Passados três dias, 
encontraram-n’O no Templo, sentado no meio 
dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes 
perguntas. Todos aqueles que O ouviam 
estavam surpreendidos com a sua inteligência 
e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus 
pais ficaram admirados; e sua Mãe disse-Lhe: 
«Filho, porque procedeste assim connosco? 
Teu pai e eu andávamos à tua procura.» Jesus 
respondeu-lhes: «Porque me procuráveis? Não 
sabíeis que Eu devia estar na casa de meu 
Pai?» Mas eles não entenderam as palavras 
que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com 
eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua Mãe 
guardava todos estes acontecimentos em seu 
coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, 
em estatura e em graça, diante de Deus e dos 
homens. 

 

Liturgia 
Segunda, 28: SANTOS INOCENTES, Festa 

Quinta, 31: TERÇO DA PAZ, pelas 22h30, diante do Presépio 
Sexta, 1 de Janeiro: SANTA MARIA, MÃE DE DEUS, Solenidade [Dia Mundial da Paz] 

Sábado, 2: S. BASÍLIO E S. GREGÓRIO NAZIANZENO, Memória 
Domingo, 3: EPIFANIA DO SENHOR, Solenidade [Dia dos Reis] 

 

Bênção 2016 
O Senhor olhe para ti, 
e na sua Misericórdia, te dê: 
A fé de Abraão; 
A coragem de Josué; 
A prosperidade de Job; 
A sabedoria de Salomão; 
A força de Sansão; 
A unção de Eliseu; 
A determinação de David; 
A exortação de Mardoqueu; 
A confiança de Ana, 
A revelação de Daniel; 
A visão de José, o patriarca; 
A esperança de Noé; 
A decisão de Jacob; 
A liderança de Moisés; 
A perseverança de Ester; 
A firmeza de Paulo; 
A fidelidade de José; 
A obediência de Maria; 
A Paz, a Graça e o Amor de Jesus 
Cristo… para venceres, em todos os 
momentos da tua vida. 
Assim Deus,  
na sua grande Misericórdia, 
te abençoe, com todas estas virtudes. 
Amen 

Calendário S. António 2016 
Pode ainda adquirir (na Sacristia) os últimos calendários 
de 2016, de S. António, que o acompanha sempre.    



                 
 

Uma verdadeira Família  

Há muitos anos atrás, nos inícios do meu caminho como franciscano, ouvi 
dizer, de algumas pessoas, que a Família de Nazaré não podia ser o modelo 
para as famílias de hoje, pois eram castos! A ideia era mais motivada pelo 
facto de tantas famílias estarem tão longe da realidade familiar de Jesus, 
Maria e José. Aquela afirmação, vinda de pessoas, que estudavam a Bíblia 
todos os dias, deixou-me algo chocado. Mas também foi motivo para me pôr 
a pensar, mais atentamente, na realidade da Sagrada Família. 
Se nos abstrairmos do romanticismo de muitas imagens à volta da Sagrada 
Família, e lermos simplesmente os textos bíblicos, reparamos que Jesus, 
Maria e José, eram uma família nas mesmas condições de tantas outras, 
naquele tempo. E, no essencial, como no nosso tempo e em todos os tempos 
da história da humanidade. 
Temos um filho, que nasceu de uma mãe, da sua carne, como nascem todos 
os filhos. Temos um pai, que adopta esta criança, como no fundo todos os 
pais os fazem. Na realidade, todos os filhos são um mistério, são sempre um 
dom de Deus, pois só Ele, sabe quando uma vida começa! Jesus não foi 
gerado biologicamente por José, como sabemos, mas foi por ele gerado no 
amor, que é o que se espera de todos os pais! E não é isso o que mais 
importa aos filhos? 
E este Filho é educado, sustentado e amado por um pai e uma mãe, que é o 
que cada filho deve ter como referência, como modelo, como raiz, como 
compreensão da sua própria identidade. Um filho, é filho, em referência 
sempre a um pai e uma mãe! Também o Filho de Deus, teve estas 
referências, para crescer como pessoa verdadeiramente humana. Sujeitou-
se, por isso, a Maria e a José, obedecendo-lhes e amando-os, como 
verdadeiro filho. 
Mas, a objeção inicial era que Maria e José eram castos. Mas será que já 
nenhuma castidade seja possível na realidade familiar de hoje? Talvez haja 
muito para pensar, na Sagrada Família, que era… uma verdadeira família.    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. 
 

Sagrada Família de Jesus, 

Maria e José 
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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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