
 
 
 
 
  

 

 

 
 

Jer 31,7-9; Salmo 125[126]; 

Hb 5,1-6;  

Mc 10, 46-52 
 

Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de 
Jericó com os discípulos e uma grande 
multidão, estava um cego, chamado 
Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola 
à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era 
Jesus de Nazaré que passava, começou a 
gritar: «Jesus, Filho de David, tem piedade 
de mim.» Muitos repreendiam-no para 
que se calasse. Mas ele gritava cada vez 
mais. «Filho de David, tem piedade de 
mim.» Jesus parou e disse: «Chamai-o.» 
Chamaram então o cego e disseram-lhe: 
«Coragem! Levanta-te, que Ele está a 
chamar-te.» O cego atirou fora a capa, 
deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus 
perguntou-lhe: «Que queres que Eu 
faça?» O cego respondeu-Lhe: «Mestre, 
que eu veja.» Jesus disse-lhe: «Vai: a tua 
fé te salvou.» Logo ele recuperou a vista e 
seguiu Jesus pelo caminho. 

 

 
Liturgia 
Segunda, 28: S. SIMÃO E S. JUDAS, Apóstolos, Festa 
Sexta, 30: DEDICAÇÃO DAS IGREJAS DA ORDEM, Solenidade 
 

Dia 2 de Novembro (Fiéis Defuntos): Missas 8h e 17h30 
 

Calendário 2016 de Santo António: pode encontrar na Sacristia, para ver ou, se 
desejar, adquirir. 
 

Oração 
 

Senhor Jesus, 
tem misericórdia de mim, 
da minha pouca fé, 
em acreditar que podes tudo, 
que a Ti 
nada é impossível. 
 

Faz que eu veja 
como são verdadeiras 
as tuas palavras 
e como é grande o teu amor. 
 

Renova o meu coração, 
de ver-te mudar a minha vida 
para sempre, 
para Te seguir, com alegria, 
todos os dias da minha vida. 
 

Amen 

Rotas Bíblicas 
Com o Terço e as Escrituras 

 

Na Igreja, Terça-feira, às 21h15 
 

 
 



                 
 

Ver realmente Jesus!  
 

Quando lemos nos Evangelhos os milagres e curas de Jesus, certamente 
aceitamos e acreditamos que eles aconteceram. Afinal, foi Jesus a realizá-
los. Só podem ser mesmo verdadeiros! E também acreditamos que, ao 
longo da história, Jesus tenha realizado muitos outros, através da sua 
Mãe, Maria, e de muitos outros santos e santas. No entanto, 
provavelmente nunca vimos algum milagre com os nossos olhos, com 
pessoas que conhecemos, e assim, sentimos uma grande dificuldade em 
crer que Jesus os possa realizar aqui na nossa própria terra, na nossa 
própria casa, algum dos milagres e curas que lemos nas Escrituras. Por 
isso, por vezes partimos em peregrinação a lugares santos, para ver se 
acontece alguma coisa, se temos a oportunidade de ver algo maravilhoso 
com os nossos olhos, se até seremos nós próprios os milagrados e 
curados! É sempre preciso ver para crer, como tantos dizem! 
Tendo visto ou não, curas ou milagres, elas acontecem nos nossos dias. 
Porque Jesus as mandou realizar aos seus discípulos. Um dos sinais da 
nossa fé, de crer nas palavras de Jesus, são as curas (interiores e 
exteriores) e as libertações (dos demónios, diga-se). Jesus afirma isso 
mesmo, no fim do Evangelho de Marcos, antes de ascender ao Céu. 
Porque então, não arriscamos mais a fazer estas curas e libertações? Na 
verdade, o risco maior e fundamental que temos de correr é o de crer nas 
palavras de Jesus. Em todas as palavras de Jesus, diga-se com firmeza! 
Crendo e sendo consequente na vida de cada dia, as curas e libertações 
são apenas um dos frutos (e bom fruto) que apenas teremos de acolher! 
Mas como não somos fáceis de convencer, por vezes Jesus tem que nos 
abrir os olhos! A cura do cego de Jericó foi imediata para Bartimeu, pois 
ele acreditou em Jesus. E foi a partir dele que os discípulos e a multidão 
também começaram a abrir os olhos para… ver realmente 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. 
 

XXX Domingo TC 
 

Ano B (S. Marcos) 
 

25 Outubro 2015 
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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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