
 
 
 
 

  

 

 

 

Ez 27,22-24; Salmo 91[92]; 

2 Cor 5,6-10;  

Mc 4,26-34 
 

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «O 
reino de Deus é como um homem que 
lançou a semente à terra. Dorme e levanta-
se, noite e dia, enquanto a semente 
germina e cresce, sem ele saber como. A 
terra produz por si, primeiro a planta, 
depois a espiga, por fim o trigo maduro na 
espiga. E quando o trigo permite, logo se 
mete a foice, porque já chegou o tempo da 
colheita.» Jesus dizia ainda: «A que 
havemos de comparar o reino de Deus? Em 
que parábola o havemos de apresentar? É 
como um grão de mostarda, que, ao ser 
semeado na terra, é a menor de todas as 
sementes que há sobre a terra; mas, depois 
de semeado, começa a crescer e torna-se a 
maior de todas as plantas da horta, 
estendendo de tal forma os seus ramos que 
as aves do céu podem abrigar-se à sua 
sombra.» Jesus pregava-lhes a palavra de 
Deus com muitas parábolas com estas, 
conforme eram capazes de entender. E não 
lhes falava senão em parábolas; mas, em 
particular, tudo explicava aos seus 
discípulos. 

 

 
 
 

 

A Sardinhada, foi adiada para o próximo sábado, 20, devido às condições 
meteorológicas adversas. O número dos inscritos mantém-se e já está 
concluído. 
 

Na próxima sexta-feira, teremos aqui, em Viseu, a visita fraterna do Conselho 
Provincial dos Frades Menores Conventuais, que, vindos de Pádua, estarão 
em Portugal (Fátima) para uma semana de reuniões, e encontros com as 
Comunidades de Lisboa, Coimbra e Viseu. 

Oração 
Senhor Jesus, 
dá-me o dom de crer  
em toda a palavra das Escrituras. 
Mesmo que pareça pequenina, 
como um grão de mostarda, 
quero que ela habite em mim, 
se desenvolva e cresça, 
para dar muito fruto 
e abrigo ao meu próximo. 
Amen 

UMA DEZENA POR TI! 
 

 

Dia 28, Dia da Diocese de Viseu, 
reze uma Dezena por alguém, 

que precise e conheça.  
E mande-lhe a mensagem:  

Uma Dezena por si! 
 Rezar por um é rezar por todos! 

 



                 
 

 

Porque é V ida! 
 

Jesus fala de uma maneira tão simples e directa, do reino de Deus, 
que, por vezes, nos deixa a pensar se também é para os nossos dias. 
As situações mundiais dos nossos tempos parecem-nos tão complexas, 
que ficamos perplexos como Jesus pode dar-nos uma boa solução 
para os tantos problemas das pessoas de hoje. 
No entanto, as comunicações, no tempo de Jesus, não eram como 
agora, em que sabemos tudo e, ao mesmo tempo, não conseguimos 
partilhar com justiça, os bens que temos. Mas se as comunicações não 
eram como agora, tão difusas e imediatas, a dinâmica do coração das 
pessoas era a mesma de agora, pois as pessoas dos nossos dias, são 
como as pessoas de então. E a felicidade e a esperança de a alcançar, 
são ainda hoje o horizonte de todas as pessoas, de todos os povos, de 
todos os tempos.  
Sendo assim, a palavra de Jesus é válida sempre. Mas, como no tempo 
de Jesus, também hoje, uns acolhem a palavra de Jesus, outros 
ouvem-na e depois “desligam” e outros não a querem mesmo ouvir. 
Seja como for, àquelas pessoas que a recebem em seus corações, com 
amor, ela torna-se grande. Cresce e faz crescer quem a ama. Molda a 
vida e torna-a bela! Torna-a procurada por muitos que precisam do 
abrigo de uma boa palavra, da proteção do Senhor, do alimento 
espiritual, que só os verdadeiros crentes podem dar. 
Vamos, então, renovar a nossa fé, na palavra do Senhor. Vamos crer 
que a palavra do Senhor é eficaz como uma sementinha de mostarda, 
que de tão pequenina que é, se torna grande… porque é Vida!  

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. 
 

XI Domingo TC  
 
 

Ano B (S. Marcos) 
 

14 Junho 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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