
 
 
 
 

   

 

 
 

 

Is 2,1-5; Salmo 121[122]; 
Rm 13, 11-14; 

Mt 24, 37-44 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Como aconteceu nos dias de Noé, assim 
sucederá na vinda do Filho do homem. Nos dias 
que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, 
casavam e davam em casamento, até ao dia em 
que Noé entrou na arca; e não deram por nada, 
até que veio o dilúvio, que a todos levou. Assim 
será também a vinda do Filho do homem. Então, 
de dois que estiverem no campo, um será 
tomado e outro deixado; de duas mulheres que 
estiverem a moer com a mó, uma será tomada e 
outra deixada. Portanto, vigiai, porque não 
sabeis em que dia virá o vosso Senhor. 
Compreendei isto: se o dono da casa soubesse a 
que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante 
e não deixaria arrombar a casa. Por isso, estai vós 
também preparados, porque na hora em que 
menos pensais, virá o Filho do homem. 

 
 

 

Liturgia 
 

TERÇA, 29: TODOS OS SANTOS FRANCISCANOS, Festa franciscana. 
QUARTA, 30: S. ANDRÉ, Apóstolo, Festa (Início da Novena da Imaculada). 

Rotas Bíblicas: Terça, 29, às 21h15. Escrituras – Terço – Adoração. 
 

Novena da Imaculada Conceição: “Rezai o Terço todos os dias”. 
 

O Novo Conselho OFS (Ordem Franciscana Secular) desta Igreja é constituído 
pelos irmãos: Martins, Cláudia, José Manuel, Castanheira, Alcides, Figueiredo e 
Fernando (e frei Franscico, como assistente, já anteriormente nomeado). 
 

Oração 
1ª Vela do Advento 

Senhor, acendemos hoje esta luz, 
como aquele que acende a sua 
lâmpada para sair, durante a noite, 
ao encontro do amigo que vem. 
Nesta primeira semana do Advento, 
queremos levantar-nos para Vos 
esperar de coração preparado e para 
Vos acolher com alegria. 
Queremos estar despertos e 
vigilantes, porque só Vós nos trazeis a 
luz mais clara, a paz mais profunda, a 
alegria verdadeira. 
Vinde, Senhor Jesus! Marana thá! 
Vinde, Senhor Jesus! 
Amen 

Peregrinação Mariana  
à Terra Santa 

 

21 a 28 de Março/2017 
 

Folhetos com as informações do 
programa: dirija-se ao frei Pedro 

 

Calendário  
de S. António de 2017 

 

Para adquirir, dirija-se à Sacristia 
desta Igreja. 



                 
 

Início do Ano 
O fim de ano (e também o início, no dia seguinte) mais esperado é sempre o fim 
do ano civil (a 31 de Dezembro). Esta tornou-se uma data fixa, à volta da qual se 
criaram muitas expectativas, e com elas muitas emoções! Queremos deixar para 
trás todas as angústias e tristezas e sonhar com um novo ano, que nos traga 
tudo, o que desejamos! E somos conduzidos a ler este fim de ano (e entrada no 
novo ano), à luz do que temos, ou não temos, do que podemos comprar, ou não 
podemos comprar, do que podemos gozar, ou não podemos gozar, daquilo que 
se considera bom para viver! Naturalmente, queremos ser felizes, e nestes dias a 
alegria é maior, conforme a nossa situação e condição. 
No entanto, quando chegamos ao dia 31 de Dezembro, um novo ano já 
começou, há mais de um mês atrás! De facto, o início do ano cristão (e assim 
para os crentes), começa com o primeiro Domingo do Avento (pelo fim de 
Novembro). E começa, anunciando um só desejo para a comunidade dos crentes: 
que o Senhor venha! Um desejo que é proclamado na Eucaristia, sempre, que é 
celebrada, até que Ele venha! Que significa, então? Que Ele venha no Natal? 
O Senhor Jesus já veio, nascendo de Maria, em Belém. Portanto, no Natal 
fazemos memória da sua Encarnação, mas já não é esta vinda, que esperamos. 
Agora esperamos Jesus, na sua segunda vinda, prometida por Ele, antes de 
morrer e depois de Ressuscitar. É esta vinda que esperamos e desejamos (ou 
deveríamos desejar). Porque, com Ele, passará tudo. Tudo se renovará, 
definitivamente! 
Mas enquanto esperamos esta segunda vinda, somos chamados a construir um 
mundo melhor. A partir do mundo (a nossa casa), onde vivemos. A preparar-nos 
para o encontro final. Para estarmos prontos a ser recebidos pelo Senhor! 
Esta preparação faz-se, voltando a escutar e a crer nas Escrituras, que se tornam 
Palavra viva, quando a acolhemos e pedimos ao Senhor que se realize em nós. 
Vale a pena, pois as Escrituras não enganam, nem criam ilusões. Mas fazem-nos 
estar prontos, para o fim de Dezembro (e qualquer outro mês do ano), com um 
coração mais sereno, forte, protegido e seguro, de que só o Senhor nos conduz à 
verdadeira felicidade. Assim sendo, neste Domingo, o primeiro do ano litúrgico, 
desejo, a todos os crentes, um bom… início do ano!                                                 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. 
 

 I Domingo do Advento 
 (Início do Ano Litúrgico: Ano A) 
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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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