
 
 
 
 

   

 

 
 

 

Is 11,1-10; Salmo 71[72]; 
Rm 15,4-9; 

Mt 3,1-12 
Naqueles dias, apareceu João Baptista a pregar 
no deserto da Judeia, dizendo: «Arrependei-vos, 
porque está perto o reino dos Céus.» Foi dele 
que o profeta Isaías falou, ao dizer: «Uma voz 
clama no deserto: “Preparai o caminho do 
Senhor, endireitai as suas veredas.”» João tinha 
uma veste tecida com pelos de camelo e uma 
cintura de cabedal à volta dos rins. O seu 
alimento eram gafanhotos e mel silvestre. 
Acorria a ele gente de Jerusalém, de toda a 
Judeia e de toda a região do Jordão; e eram 
baptizados por ele no rio Jordão, confessando os 
seus pecados. Ao ver muitos fariseus e saduceus 
que vinham ao seu baptismo, disse-lhes: «Raça 
de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que 
está para vir? Praticai acções que se conformem 
ao arrependimento que manifestais. Não penseis 
que basta dizer: “Abraão é o nosso pai”, porque 
eu vos digo: Deus pode suscitar, destas pedras, 
filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz 
das árvores. Por isso, toda a árvore que não dá 
fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu baptizo-
vos com água, para vos levar ao arrependimento. 
Mas Aquele que vem depois de mim é mais forte 
do que eu, e eu não sou digno de levar as suas 
sandálias. Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo e 
no fogo. Tem a pá na sua mão: há-de limpar a 
eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha, 
queimá-la-á num fogo que não se apaga.»   

 

Liturgia 
 

Novena da Imaculada Conceição: “Rezai o Terço todos os dias”. 
SEGUNDA, 5: SS. MARTINHO DE DUME, FRUTUOSO E GERALDO, Memória. 
QUARTA, 7: S. AMBRÓSIO, Memória (a Missa da tarde é já Solenidade da Imaculada 
Conceição de Nossa Senhora). 
QUINTA, 8: SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DE NOSSA SENHORA (Missas às 8h e 10h). 

Reunião da Fraternidade OFS, esta tarde de Domingo 4, no Salão Nobre 
Colocação do presépio 
Dada a dimensão do trabalho de construção do Presépio deste ano, o grupo CJArte 
prevê começar a sua colocação no próximo sábado, para que esteja pronto dia 17. 
 

Oração 
2ª Vela do Advento 

Senhor, 
que cada um de nós Vos abra  
a sua vida, 
para que broteis, para que floresçais, 
para que nasçais  
e mantenhais acesa no nosso coração 
a esperança de novos céus  
e nova terra. 
Vinde depressa, Senhor! 
Vinde Salvador do mundo! 
Vinde, esperança dos nossos 
corações! 
Amen 

Peregrinação Mariana  
à Terra Santa 

21 a 28 de Março/2017 
 

Para mais informações (desdobráveis 
com todo o programa e custos)  
queira dirigir-se ao frei Pedro, 

que acompanhará a peregrinação. 

 

Calendário  
de S. António de 2017 

 

Para adquirir, dirija-se à Sacristia. 



                 
 

Mudar de atitude 
Preparar-se para encontrar Jesus – seja na sua vinda prometida, seja na nossa ida 
para Ele – requer voltar a perceber qual a nossa situação actual. João Baptista, 
quase grita a alguns, que vinham ter com ele e, no seu meio, se consideravam os 
mais capazes de compreender o mundo e como agir diante dele. Estes eram 
considerados os mais instruídos, os “fazedores de pensamentos”, achando-se ter 
as chaves da sabedoria, e por isso, o direito a dizer uma palavra e também a 
conduzir o povo. E se naquela altura, eram os fariseus e os do partido contrário 
(os saduceus) que determinavam a escolhas do povo Judeu, nos dias de hoje, a 
dinâmica é a mesma. E se na altura os partidos de então (fariseus e saduceus) 
eram religiosos, os de agora, em qualquer parte do mundo também o são (pois 
mesmo os que professam o ateísmo ou agem como tal, são “religiosamente” 
crentes, em não crer na existência de Deus). 
Talvez por isso, João, grite diante deles (pois chamá-los “raça de víboras” não é 
brincadeira), para que se convertam! E que diria João aos partidos de hoje?! 
Seja como for, João não seguia as correntes dominantes de pensamento – que 
provinham dos fariseus e dos saduceus – mas o seu coração “ardia” de amor ao 
pensamento original de Deus – que está nas Escrituras – e não às suas 
numerosas interpretações, consoante a cor do poder. 
De facto, João apela ao arrependimento e à conversão. Às pessoas de então e a 
nós, hoje. Ou seja, clama para que olhemos para as nossas vidas, se são segundo 
Deus e não simplesmente segundo as correntes de pensamento dominantes. 
Esta conversão não é fácil, pois requer muita humildade, sobretudo quando os 
nossos pensamentos já estão construídos e consolidados. E mais ainda, quando 
pensamos estar certos! 
João diz-nos – e reafirma com vigor – que o único que está certo é Deus, e que 
precisamos sempre de re-acertar o nosso caminho. Estamos sempre a divergir de 
Deus e por isso, precisamos voltar à sua Palavra, para de novo termos a 
possibilidade de convergir para Ele. E só convergindo para Deus, pode haver 
verdadeira e pacífica convivência humana, como nos diz o profeta Isaías (cf Is 
11). Aprendemos então de João, profeta humilde a… mudar de atitude. 
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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. 
 

 II Domingo do Advento 
 (Ano A) 

 

4 Dezembro 2016 

Nº 11  

Ano 19 
 

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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