
 
 
 
 
  

 

 

 
 

Ex 3,1-8a.13-15;  
Salmo 102[103]; 

1Cor 10,1-6.10-12  

Lc 13,1-9 
 

 
Naquele tempo, vieram contar a Jesus que 
Pilatos mandara derramar o sangue de certos 
galileus, juntamente com o das vítimas que 
imolavam. Jesus respondeu-lhes: «Julgais que, 
por terem sofrido tal castigo, esses galileus 
eram mais pecadores do que todos os outros 
galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos 
arrependerdes, morrereis todos do mesmo 
modo. E aqueles dezoito homens, que a torre 
de Siloé, ao cair, atingiu e matou? Julgais que 
eram mais culpados do que todos os outros 
habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. 
E se não vos arrependerdes, morrereis todos 
de modo semelhante.» Jesus disse então a 
seguinte parábola: «Certo homem tinha uma 
figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os 
frutos que nela houvesse, mas não os 
encontrou. Disse então ao vinhateiro: “Há três 
anos que venho procurar frustos nesta figueira 
e não os encontro. Deves cortá-la. Porque há-
de estar ela a ocupar inutilmente a terra?” 
Mas o vinhateiro respondeu-lhe: “Senhor, 
deixa-a ficar ainda este ano, que eu, 
entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe 
adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, 
mandá-la-ás cotar no próximo ano.”»  

 

 

Liturgia 
Sexta, 4: VIA -SACRA, depois da Missa da tarde (Cesto da Caridade, durante 
todo o dia). 

Semana Bíblica, de 29 de Fevereiro a 3 de Março, no auditório do 
Seminário, às 20h30. 

A Renuncia Quaresmal, deste ano, que será entregue nos ofertórios do 
Domingo de Ramos, destina-se para o Fundo Diocesano de Solidariedade. 
 

Oração 
Senhor Jesus,  
abraço terno, tecido na paciência, 
para além do tempo. 
Olhar bondoso de atenção e zelo. 
 

Sei que as sementes 
que lançaste em mim, 
tardam a frutificar. 
 

Vem de novo inundar, 
este chão da Eucaristia, 
com a força da Palavra 
e do Espírito. 
E de uma nova 
e permanente oportunidade 
que me dás. 
 

Retira de mim a tentação 
do julgamento dos outros. 
E renova, neste meu chão, 
a gratidão por quanto cuidas de mim 
e em mim confias. 
 

Amen 



                 
 

As faltas de um cristão 
 

Jesus, nos dias de hoje, poderia ter contado uma parábola, como esta: “A 
vida de um cristão é semelhante um jogo de futebol. O cristão é um jogador, 
que é chamado a jogar, numa posição e função, consoante as suas 
capacidades. Joga-se em equipa, como uma comunidade, e há sempre, mais 
ou menos, publico a observar. Este publico representa o mundo. Que 
aclama, se emociona, protesta, louva, conforme o jogo lhe agrada ou não. 
Cada jogador, deve jogar conforme as regras. E sobretudo, deve estar em 
campo, conforme o que lhe diz o treinador. Mas cada jogador tem a sua 
vontade, as suas decisões, as suas emoções, os seus sonhos de glória! 
Quando estão a jogar, quais as faltas que podem cometer? 
Se um deles faz jogo violento, como partir uma perna a um adversário, toda 
a gente percebe, que isso não está bem. Até alguém, entre o público, que 
nunca tenha visto um jogo de futebol, percebe que é falta grave. Da mesma 
maneira, toda a gente no mundo, entende que matar é pecado. 
Outro tipo de falta, é quando, por exemplo, um jogador rouba a bola com a 
mão. Todos os que conhecem as regras e vêem isso, logo dizem que há falta. 
Neste caso, só os que conhecem as normas e mandamentos cristãos, podem 
compreender, que há certas coisas que os cristãos não devem fazer. 
Mas há ainda outras faltas, que a maior parte do público não vê. Estas são 
quando os jogadores não jogam, conforme o treinador disse, para jogarem. 
Por vezes, para o público, um jogador parece ter sido o melhor em campo, 
porque mostrou aos adeptos aquilo, que eles gostam sempre de ver. Mas se 
ele não jogou, conforme o que lhe tinha dito o treinador, então, ele com a 
sua exibição, desequilibrou toda a equipa. E aos olhos do treinador, foi o pior 
em campo, porque foi aquele, que não quis escutar as palavras, que lhe 
tinham sido ditas! Este jogador, é como o cristão que ouve as palavras de 
Jesus, mas não as quer pôr em prática, porque só quer corresponder ao que 
o mundo espera dele, para lhe agradar e poder ser aplaudido.” 
Estas são, no essencial,… as faltas de um cristão.                                                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. 
 

III Domingo da Quaresma 
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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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