
 
 
 
 
  

 

 

 
 

Ne 8,2-4a.5-6.8-10;  

Salmo 18B[19]; 

1Cor 12, 12-30;  

Lc 1, 1-4; 4,14-21 
 

Já que muitos empreenderam narrar os factos 
que se realizaram entre nós, como no-los 
transmitiram os que, desde o início, foram 
testemunhas oculares e ministros da palavra, 
também eu resolvi, depois de ter investigado 
cuidadosamente tudo desde as origens, 
escrevê-las a ti, ilustre Teófilo, para que tenhas 
conhecimento seguro do que te foi ensinado.  
Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia, 
com a força do Espírito, e a sua fama 
propagou-se por toda a região. Ensinava nas 
sinagogas e era elogiado por todos. Foi então 
a Nazaré, onde Se tinha criado. Segundo o seu 
costume, entrou na sinagoga a um sábado e 
levantou-Se para fazer a leitura. Entregaram-
Lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, 
encontrou a passagem em que estava escrito: 
«O Espírito do Senhor está sobre mim, porque 
Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos 
pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção 
aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a 
liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano 
da graça do Senhor.» Depois enrolou o livro, 
entregou-o ao ajudante e sentou-Se. Estavam 
fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. 
Começou então a dizer-lhes: «Cumpriu-se hoje 
mesmo esta passagem da Escritura que 
acabais de ouvir.» 

 

 

Liturgia 
Segunda, 25: CONVERSÃO DE S. PAULO, APÓSTOLO, Festa; 8º DIA DO OITAVÁRIO PELA 

UNIDADE DOS CRISTÃOS 
Terça, 26: S. TIMÓTEO E S. TITO, Memória 
Quinta, 28: S. TOMÁS DE AQUINO, Memória 
 

 

O Presépio continuará exposto até ao dia 2 de Fevereiro, como vem sendo 
tradição nesta igreja, dia em que antigamente terminava o tempo de Natal. 

Oração 
 

Senhor Jesus,  
sempre que eu escuto 
as tuas palavras, 
que eu diga 
como a tua Mãe e nossa Mãe: 
«Que se cumpra em mim 
a tua palavra». 
 

E como Pedro, que eu diga, 
cheio de confiança: 
«Só tu tens palavras de vida eterna». 
 

Que a minha alegria 
seja escutar-Te, seguir-Te 
e ser-Te fiel, como Tu foste 
com o teu Pai e nosso Pai. 
 

Amen 
 

Rotas Bíblicas 
Momento de Oração e 
Adoração, com o Terço 

e as Escrituras, 
nesta Igreja. 

Terça-feira, 26, às 21h15 



                 
 

Que tal seguir Jesus?  
 

Quando Jesus leu o livro de Isaías, na Sinagoga de Nazaré, como nos conta 
São Lucas, não era a primeira vez que o fazia. Ele sempre frequentou a 
Assembleia de Sábado, o dia do Senhor, para os Judeus. E, certamente, 
também comentou muitas vezes a palavra que lia, pois era um hábito entre 
os homens que estavam na Sinagoga, levantarem-se para fazerem a 
“homília”, se assim o entendessem e fossem aceites pelos outros. 
A surpresa de Jesus, como nos mostra a passagem do Evangelho, deste 
Domingo, é o facto de Ele afirmar que aquela mesma palavra de Isaías se 
cumpria nesse dia! Entenda-se, que se começava a cumprir nesse dia e daí 
para a frente. Um programa de vida que é uma promessa, que Jesus assume 
e leva para diante, para o seu caminho de cada dia, no seu ministério 
público, ou seja, no seu serviço entre nós! Em resumo: Jesus escuta, 
proclama e realiza a palavra das Sagradas Escrituras! E durante muitos 
Domingos, ao longo deste ano, veremos como essa palavra vem realizada. E 
como nos convida também a nós realizá-la, isto é, a estar ao seu serviço! 
Na verdade, é um verdadeiro desafio, que depende mais da confiança que 
pomos nela, do que da nossa vontade. E, quando se diz confiança, diz-se 
amor. Amor pela palavra de Deus. Ou melhor: amor, porque acreditamos 
que é Palavra de Deus, e por isso, queremos que Ela se realize em nós! 
Quantas coisas queremos que se realizem em nós, ao longo dos anos que 
vivemos nesta terra, simplesmente porque nos fazem acreditar que são 
boas? Quanto confiança, energia e esforço da nossa vontade, nos dedicamos 
e arriscamos, abdicando de tantas outras, para que elas se realizem? E 
quantos enganos e desilusões experimentamos e, mesmo assim, não 
desistimos e continuamos a tentar? 
A nossa civilização tem hoje uma cultura da comunicação intensa, alargada e 
facilitada. Cheia de promessas de felicidade. Que diz garantir a nossa 
liberdade! Mas, traz-nos a paz ao coração?... Que tal seguir Jesus?  

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. 
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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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