
F R A D E S  M E N O R E S  C O N V E N T U A I S
AG

RA
DE

CE
R Passados 50 anos da sua chega-

da, os frades menores conven-
tuais sentem a necessidade de 
agradecer a Deus pelas maravi-
lhas que Ele operou através da 
sua presença nas três comunida-
des de Coimbra, Lisboa e Viseu e, 
também, através da revista “Men-
sageiro de Santo António”, que 
reúne vários milhares de leitores 
e assinantes, em todo o mundo.

A forma do agradecimento 
é simples: dizer obrigado a 
Deus, unindo-nos na Eucaris-
tia, trocar um abraço com os 
amigos e os confrades e beber 
juntos um copo de alegria.

CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO DOS OLIVAIS
Rua Brigadeiro Correia Cardoso, 18                  
3000-083 - Coimbra                                            
Tlf. 239 713 938
santoantonioolivais@gmail.com

CONVENTO DE S. MAXIMILIANO KOLBE
Avenida Avelino Teixeira da Mota
Igreja de Sta. Clara
1950-034 - Lisboa
Tlf. 218 376 969
lisbona@ppfmc.it

CONVENTO DE S. FRANCISCO
Igreja dos Terceiros
Praça da República
3510-105 - Viseu
Tlf. 232 431 985
comunidadeviseu@gmail.com

1967 2017

FRADES MENORES CONVENTUAIS

50
anos de história

em Portugal
Missão AntigA e seMpre novAht
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P R O G R A M A
10 JUN 2018
18:30 Missa solene presidida pelos Mi-

nistro Geral e Ministro Provincial da 
OFMConv.

20:00 Apresentação do livro dos 50 anos 
com a presença do Bispo D. Virgílio 
e Jantar convívio 
aberto a todas as pessoas

13 JUN 2018
 Festa litúrgica de Santo António
20:00 Missa solene seguida de 

procissão pelas ruas da paróquia

17 JUN 2018
 Festa da comunidade paroquial
12:00 Missa solene no adro da igreja, 

bênção e distribuição do pão de 
Santo António

13:30 Almoço partilhado 
e tarde de convívio

5 0  A N O S
Pertencer à família dos irmãos fran-
ciscanos que conservam, em Pádua, 
o “tesouro” do corpo e da memória de 
Santo António de Lisboa, alimentou o 
desejo e constituiu o estímulo para eles 
regressarem ao lugar onde o Santo in-
gressou na Ordem: a pequena ermida, 
dedicada a Santo Antão, no monte dos 
Olivais, que já tinha acolhido os primeiros 
franciscanos chegados a Portugal e os 
primeiros mártires da mesma família.

Os franciscanos conventuais da Província 
de Pádua chegaram novamente a Portu-
gal, a Coimbra, em 1967, mas só puderam 
ingressar em Santo António dos Olivais, 
nos finais de 1974. A partir desta data, a 
família franciscana conventual cresceu, 
lentamente, procurando ser fiel ao espí-
rito de Francisco de Assis, de António de 
Lisboa e de S. Maximiliano Kolbe, o mártir 
da caridade que ofereceu a sua vida no 
campo de concentração de Auschwitz.

A vida de Francisco foi marcada pelo 
encontro com Deus pobre, presente no 
meio de nós em Jesus de Nazaré: uma 
presença humilde e escondida que o 
Pobrezinho adora e contempla na En-
carnação, na Cruz e na Eucaristia.

A menoridade franciscana apresenta-
-se para vós como lugar de encontro 
e de comunhão com Deus; como lu-
gar de encontro e de comunhão com 
os irmãos e com todos os homens e 
mulheres; por fim, como lugar de en-
contro e de comunhão com a criação.

Abri os vossos corações e abraçai os 
leprosos do nosso tempo e, depois de 
ter tomado consciência da misericór-
dia que o Senhor teve convosco, sede 

misericordiosos com 
eles, como o vosso 

pai São Francisco.

Papa Francisco

aos Franciscanos

Roma 23.11.2017


