
 
 
 
 
  

 

 

 
 

Ap 7,2-4.9-14; Salmo 23[24]; 

1Jo 1,1-3;  

Mt 5, 1-22a 
 

Naquele tempo, ao ver as multidões, 
Jesus subiu a um monte e sentou-Se. 
Rodearam-n’O os discípulos e Ele 
começou a ensiná-los, dizendo: «Bem-
aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o Reino dos Céus. Bem-
aventurados os humildes, porque 
possuírão a terra. Bem-aventurados os 
que choram, porque serão consolados. 
Bem-aventurados os que têm fome e sede 
de justiça, porque serão saciados. Bem-
aventurados os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia. Bem-
aventurados os puros de coração, porque 
verão a Deus. Bem-aventurados os que 
promovem a paz, porque serão chamados 
filhos de Deus. Bem-aventurados os que 
sofrem perseguição por amor à justiça, 
porque deles é o Reino dos Céus. Bem-
aventurados sereis, quando, por minha 
causa, vos insultarem, vos perseguirem e, 
mentindo, disserem todo o mal contra 
vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande 
nos Céus a vossa recompensa.» 

 

 
Liturgia 
Domingo, 1: SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS. A FRATERNIDADE DA ORDEM 

FRANCISCANA SECULAR, DESTA IGREJA, COMEMORA 458 ANOS DE EXISTÊNCIA. 
Segunda, 2: COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS: Missas 8h e 17h30 
Quarta, 4: S. CARLOS BORROMEU, Memória 
Quinta, 5: COMEMORAÇÃO DE TODOS OS DEFUNTOS DA ORDEM FRANCISCANA 
Sexta, 6: S. NUNO DE SANTA MARIA, Memória 
 

Calendário 2016, de Santo António: pode-se adquirir na Sacristia. 

 

Oração 
Senhor,  
faz de mim um instrumento da tua paz. 
Onde houver ódio, que eu leve o Amor. 
Onde houver ofensa,  
que eu leve o Perdão. 
Onde houver discórdia,  
que eu leve a União. 
Onde houver dúvida, que eu leve a Fé. 
Onde houver desespero,  
que eu leve a Esperança. 
Onde houver tristeza,  
que eu leve a Alegria. 
Onde houver trevas, que eu leve a Luz. 
 

Senhor,  
faz que eu procure mais: 
consolar que ser consolado, 
compreender que ser compreendido, 
amar que ser amado. 
Pois é dando que se recebe, 
é perdoando que se é perdoado, 
e é morrendo  
que se ressuscita para a vida eterna! 
Amen 

S. Francisco 

Sínodo de Viseu 
 

Sábado, dia 7, decorre a IV 
Assembleia Sinodal Diocesana 
(Parte I), no Centro Pastoral. 

 



                 
 

No Coração de Jesus!  
 

Jesus, quando começou o “discurso da montanha” com as “Bem-
Aventuranças”, olhava para aqueles que o estavam a ouvir, falando, 
porém, de uma multidão que não se pode contar. Aquelas pessoas, que 
Jesus descreve nas Bem-Aventuranças, existem em qualquer parte do 
mundo, em todos os povos, em todos os tempos. Pessoas humildes, de 
bom coração, de boa consciência, de integridade de vida, de amor à 
justiça, de mãos generosas, de coração inocente, etc. Sempre houve estas 
pessoas e haverá em todas as nações e povos. Assim, a Igreja – a 
verdadeira Igreja – é declarada na sua genuinidade! Ser de Cristo nunca 
foi e nunca será uma questão apenas de registo nos livros de baptizados, 
crismados, primeira comunhão, matrimónio, sacerdócio, etc. Mas uma 
questão de “afinidade” com o coração de Jesus! É uma questão de 
aliança, de entrega, de desejo, de sonho, em ser semelhante em tudo ao 
Nosso Senhor, Jesus Cristo! 
Precisamente este desejo é aquilo que dá força para seguirmos e 
testemunharmos Jesus, em todas as circunstâncias da vida. À medida que 
vamos sintonizando a nossa vida com Jesus, a nossa existência vai-se 
tornando mais pura, como Ele é puro. É uma ingenuidade o que estou a 
dizer? É um sonho? É o caminho que fizeram muitos homens e mulheres, 
que creram em Jesus! 
Na verdade é bem mais fácil andar a “gritar” uns aos outros qual o 
caminho e escolhas, que cada um deveria fazer, do que escutar aquilo 
que Jesus nos tem para dizer. Jesus fala-nos com simplicidade e pede-nos 
para fazermos coisas simples. Talvez precisemos de um pouco de 
coragem, pois hoje quem é que quer ser santo? 
No entanto, ser santo é simplesmente colocar toda a sua confiança e 
vontade… no Coração de 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. 
 

Solenidade de Todos os Santos 

XXXI Domingo TC 
Ano B (S. Marcos) 

 

1 Novembro 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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