
 
 
 
 
  

 

 

 

Js 5,9a-10-12; Salmo 33[34]; 

2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 
 

Naquele tempo, os publicanos e os pecadores 
aproximavam-se todos de Jesus, para O ouvirem. Mas os 
fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: 
«Este homem acolhe os pecadores e come com eles.» 
Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: «Um homem 
tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: “Pai, dá-me a 
parte da herança que me toca.” O pai repartiu os bens 
pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, 
juntando todos os seus haveres, partiu para um país 
distante e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida 
dissoluta. Tendo gastado tudo, houve uma grande fome 
naquela região, e ele começou a passar privações. Entrou 
então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que 
o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem 
desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os 
porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Então, caindo em 
si, disse: “Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em 
abundância, e eu aqui a morrer de fome! Vou-me embora, 
vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e 
contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-
me como um dos teus trabalhadores.” Pôs-se a caminho e 
foi ter com o pai. Ainda ele estava longe, quando o pai o 
viu: encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao 
pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: “Pai, 
pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser 
chamado teu filho.” Mas o pai disse aos servos: “Trazei 
depressa a melhor túnica e vesti-lha. Ponde-lhe um anel 
no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-
o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava 
morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado.” E 
começou a festa. Ora o folho mais velho estava no campo. 
Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a 
música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-
lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: “O teu irmão 
voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele 
chegou são e salvo.” Ele ficou ressentido e não queria 
entrar. Então o pai veio cá fora instar com ele. Mas ele 
respondeu ao pai: “Há tantos anos que eu te sirvo, sem 
nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um 
cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, 
quando chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens 
com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo.” 
Disse-lhe o pai: “Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o 
que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer festa e alegrar-
nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, 
estava perdido e foi reencontrado.”» 

 

 
 
 
 

Liturgia 
Sexta, 11: VIA -SACRA, depois da 
Missa da tarde (Cesto da 
Caridade, durante todo o dia). 

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

 

Oração 
 

Ó Jesus misericordioso, 
dá aos sacerdotes 
a sabedoria e os dons 
para conduzirem as pessoas 
para a santidade 
através  
do ministério da pregação 
e da celebração 
dos sacramentos. 
 

E a nós, 
faz com que nos aproximemos 
com humildade e fé 
do sacramento da reconciliação, 
grande dom 
do Teu amor. 
 

Amen 



                 
 

A Misericórdia! 
 

Na nossa vida, de cada dia, as emoções contam muito. Por vezes, levam-nos 
a decidir mais depressa do que o nosso pensamento, sobre as coisas. 
Somos pessoas e não máquinas ou estátuas. Precisamente, o que nos faz 
irmãos de todas as pessoas no mundo, é facto de termos sentimentos. As 
máquinas e as estátuas ou as fotografias, não têm emoções nem desejos. Ser 
pessoas, e pessoas vivas, significa ter sentimentos! 
Os sentimentos mexem mais depressa com o nosso coração do que o faz a 
nossa razão. Por isso, é importante treinar a nossa vontade, o único lugar no 
nosso coração, que depende no nosso querer, ou seja, da nossa liberdade. 
Isto, para que os sentimentos não tomem conta de todas as nossas decisões. 
Na verdade, são as nossas decisões – a nossa vontade – que nos definem, 
como pessoas, a quem pertencemos. Conforme eu decido, estou a dizer o 
que acredito e em quem acredito. 
Os cristãos – não apenas os que se dizem cristãos – são os que decidem, 
conforme a vontade de Jesus. Escutam as suas palavras e tentam segui-las, 
todos os dias. Procuram adquirir os traços e hábitos de Jesus, à medida que 
vão caminhando com Ele. 
Jesus tinha emoções e sentimentos. Era um verdadeiro homem, como todas 
pessoas na terra. O que o distingue e o torna único, é a sua vontade, que 
procurou que fosse sempre como a vontade do Pai. As suas decisões eram e 
foram sempre conforme as Escrituras, que revelam o coração de Deus Pai. 
Um coração cheio de emoções e de sentimentos! Mas um coração, que quer 
somente o bem. Um coração que ama. Um coração que é Misericórdia! 
É verdade que é mais fácil amar, isto é, querer bem, a quem gostamos. E é 
muito mais difícil quando não gostamos, quando fomos magoados. Mas é 
sempre possível querer bem, em qualquer circunstância, pois é sempre uma 
decisão nossa, livre, do coração! 
Assim amar, com o mesmo amor de Deus, é sempre possível, mesmo no 
meio de todas as emoções e sentimentos, porque isso é… a Misericórdia!   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. 
 

IV Domingo da Quaresma 
 

6 Março 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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