
 
 
 
 
  

 

 

 
 

1Rs 17,10-16; Salmo 145[146]; 

Hb 9,24-28;  
Mc 12, 38-44 

 

Naquele tempo, Jesus ensinava a 
multidão dizendo: «Acautelai-vos dos 
escribas, que gostam de exibir longas 
vestes, de receber cumprimentos nas 
praças, de ocupar os primeiros assentos 
nas sinagogas e os primeiros lugares nos 
banquetes. Devoram as casas das viúvas, 
com pretexto de fazerem longas rezas. 
Estes receberão uma sentença mais 
severa.» Jesus sentou-Se em frente da 
arca do tesouro, a observar como a 
multidão deitava o dinheiro na caixa. 
Muitos ricos deitavam quantias avultadas. 
Veio uma pobre viúva e deitou duas 
pequenas moedas, isto é, um quadrante. 
Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: 
«Em verdade vos digo: Esta pobre viúva 
deitou na caixa mais do que todos os 
outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, 
mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o 
que tinha, tudo o que possuía para viver.» 

 

 
Liturgia 
Domingo, 8: 1º DIA DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS 
Segunda, 9: DEDICAÇÃO DA BASÍLICA DE LATRÃO, Festa 
Terça, 10: S. LEÃO MAGNO, Memória 
Quarta, 11: S. MARTINHO DE TOURS, Memória 
Quinta, 12: S. JOSAFAT, Memória 

Sábado, 14: SS. NICOLAU TAVELIC E COMPANHEIROS, Memória franciscana. VIGÍLIA 

DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS, 21H NA SÉ 
Domingo, 15: ÚLTIMO DIA DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS E PROFISSÃO DOS IRMÃOS 

OFS, na Missa das 10h. O GRUPO DE JOVENS, CORAÇÃO JOVEM, PARTICIPA NO 

ENCONTRO FRANCISCANO, TAUDAY, ESTE ANO, EM ALCANENA. 

Oração mensal de 
Consagração a Maria 

 
 

Virgem Imaculada, 
Mãe da Igreja e minha Mãe, Maria, 
a Ti, confio tudo de mim, 
aceitando com alegria,   
pelas mãos de teu Filho, o projecto de amor, 
que o Pai celeste, desde sempre,  
pensou para mim. 
Faz que, dócil à acção do Espírito, 
me torne instrumento eficaz 
para a edificação do Reino, 
na fidelidade à vocação recebida,  
em comunhão com todos os irmãos, 
sobretudo os mais pobres  
e necessitados de perdão. 
 

Pedimos-Te, que ajudes sempre, 
com o teu amor materno, 
todos aqueles que estão nos Seminários, 
a serem pessoas que testemunham,  
com alegria e verdade, o teu Filho Jesus.  
 

Ó Maria, concebida sem pecado, 
ora por nós que a Ti recorremos, 
e por aqueles que a Ti não recorrem, 
em particular pelos inimigos da santa Igreja 
e por aqueles que Te são recomendados. 

 



                 
 

Ela chegou ao Céu! 
 

Jesus consegue “descompor” qualquer pessoa. Diga-se, a bem, pois Ele 
nunca fez e nunca fará mal a quem quer que seja. Talvez a palavra mais certa 
é surpreender. Jesus consegue surpreender sempre, mesmo quando 
pensamos que já sabemos tudo sobre Ele. 
É engraçado pensar que Jesus observa quem põe dinheiro nas caixas das 
esmolas. Sejam elas em honra de que santo for, são sempre caixas de 
esmolas. Ele, como observava quem colocava ofertas na caixa do tesouro do 
Templo, também dá uma “olhadela” às nossas ofertas. 
O interessante, e fundamental, é que Jesus não se importa com as quantias, 
que as pessoas oferecem. Mas a confiança que têm em Deus Pai, na sua 
providência! Pois só quem confia n’Ele, de todo o coração, se entrega a Ele 
de todo o coração, e assim, dá tudo o que tem. 
Estamos a dizer que é preciso entregar as nossas contas a Jesus, nas Igrejas? 
De certa maneira, sim, mas não no sentido de ficarmos de repente sem 
nada. 
No tempo de Jesus os que não eram ricos, ganhavam ao dia (muitos dos 
nossos avós e pais também assim viveram). Não havia ordenado no fim do 
mês. Assim, as duas moedas da viúva do Evangelho, seriam aquilo que ela 
teria ganho e tinha para aquele dia. Mas, por alguma razão foi ao Templo 
(que era o maior santuário de Israel) e ofereceu tudo o que tinha, e não as 
sobras, como muitos faziam. Qual é a grandeza daquilo que ela ofereceu? 
Jesus diz que ela deu tudo o que tinha para viver naquele dia! Acreditando, 
isto é confiando, que no dia seguinte o Senhor Deus providenciaria o pão de 
que necessitasse para viver. Pão esse ganho, com o trabalho que arranjasse. 
Desta maneira, o gesto desta mulher, realiza as palavras da oração que 
rezamos todos os dias: «o pão nosso de cada dia nos dai hoje». 
Não sabemos o que aquela mulher ganhou no dia seguinte. Mas o elogio de 
Jesus garante que, qualquer que tenha sido a sua oração… ela chegou ao 
Céu!                                                                                                                              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. 
 

XXXII Domingo TC 
Ano B (S. Marcos) 
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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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