
 
 
 
 
  

 

 

 
 

Gn 15,5-12.17-18; Salmo 26[27]; 

Fl 3,17-4,1  
Lc 9,28b-36 

 

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, 
João e Tiago e subiu ao monte, para orar. 
Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu 
rosto, e as suas vestes ficaram de uma 
brancura refulgente. Dois homens falavam 
com Ele: eram Moisés e Elias, que tendo 
aparecido em glória, falavam da morte de 
Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. 
Pedro e os companheiros estavam a cair de 
sono; mas, despertando, viram a glória de 
Jesus e os dois homens que estavam com Ele. 
Quando eles se iam afastando, Pedro disse a 
Jesus: «Mestre, como é bom estarmos aqui! 
Façamos três tendas: uma para Ti, outra para 
Moisés e outra para Elias.» Não sabia o que 
estava a dizer. Enquanto assim falava, veio 
uma nuvem que os cobriu com a sua sombra; 
e eles ficaram cheios de medo, ao entrarem na 
nuvem. Da nuvem saiu uma voz, que dizia: 
«Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O.» 
Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. 
Os discípulos guardaram silêncio e, naqueles 
dias, a ninguém contaram do que tinham 
visto. 

 

 

Liturgia 
Segunda, 22: CADEIRA DE S. PEDRO, APÓSTOLO, Festa 
Sexta, 26: VIA -SACRA, depois da Missa da tarde 

Domingo, 28, DIA DA CÁRITAS. O ofertório destinar-se-á a esta Instituição da 
Igreja (portanto de todos nós), que procura ajudar os mais desfavorecidos. 

Semana Bíblica, de 1 a 4 de Março, no auditório do Seminário, às 21h. 

Oração 
 

Senhor Jesus,  
é bom estamos aqui! 
Gostaríamos que os teus santos 
ficassem também connosco 
para podermos ter a sua companhia 
em todas as nossas necessidades. 
 

Temos receio de nos perdermos 
e adormecermos de novo 
nas subidas e descidas 
da nossa vida. 
 

Tem paciência connosco 
pois queremos sempre ver-Te, 
mas temos receio do que, 
às vezes, nos dizes para fazer. 
 

Mas faz que Te escutemos sempre, 
e sigamos os teus passos, 
tanto quando estamos na luz, como 
quando estamos nas trevas. 
 

Amen 
 

Rotas Bíblicas 
Uma hora de Oração e Adoração, 
com o Terço e as Escrituras, nesta 
Igreja. Terça-feira, 23, às 21h15 



                 
 

O rosto de Deus 
 

Há dias atrás, o mundo deslumbrou-se com mais uma prova das descobertas 
de Einstein, sobre as chamadas ondas gravitacionais. O grande cientista tinha 
descoberto, há precisamente cem anos atrás, que o Universo não apenas 
podia ser observado, mas também se podia escutar, através destas mesmas 
ondas. Mas até agora isso ainda não tinha sido provado, como o foi nestes 
dias. 
Escutar o Universo, vai levar os cientistas a fazer novas descobertas e, 
provavelmente, a ter uma compreensão nova dos mistérios do Universo. 
Aquilo que não compreendemos vendo, pode afinal vir a ser compreendido 
com a escuta! 
Parece uma ironia da Ciência, pois tantos homens e mulheres, nas últimas 
décadas, afirmam que só acreditam na Ciência, porque ela os faz ver a 
realidade! E rejeitam a Fé, pois acham que ela não mostra nada, apenas os 
quer fazer acreditar às cegas! 
Ora, muitas pessoas ignoram o que é a Ciência e o que é a Fé. Na realidade, 
não há Ciência, sem cientistas que são pessoas! E elas mesmas, não 
poderiam mostrar e nem descobrir, o que quer que seja, se não tivessem 
“fé” em encontrar o que procuram! E se o que procuram, foi criado por 
Deus, só podem, antes ou depois, vir a ter Fé no Criador! Pelo que, a Fé e a 
Ciência verdadeiras, não podem nunca andar separadas, mesmo que se 
“ignorem” uma à outra! 
Seja como for, para todos os crentes – como Pedro, Tiago e João – sempre 
houve a vontade de ver a Deus, de maneira a poder provar a sua existência. 
Se possível, até “guardar as provas”, fazendo três tendas! No entanto, a 
surpresa que fica, nestes três discípulos, é a palavra final que vem do alto: 
«Escutai-O!». 
Na verdade, podemos ver a Deus. Mas só compreenderemos o seu coração, 
escutando tudo o que Ele nos diz. Sobretudo, o que diz, através do seu Filho 
predilecto: Jesus! Só assim, escutando, poderemos ver… o rosto de Deus!   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. 
 

II Domingo da Quaresma 
 

21 Fevereiro 2016 
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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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