
 
 
 
 

  

 

 

 

Job 38,1.8-11; Salmo 106[107]; 

2 Cor 5,14-17;  

Mc 4,35-41 
 

Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse 
aos seus discípulos: «Passemos para a outra 
margem do lago.» Eles deixaram a multidão 
e levaram Jesus consigo na barca em que 
estava sentado. Iam com Ele outras 
embarcações. Levantou-se então uma 
grande tormenta, e as ondas eram tão altas 
que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, 
dormia com a cabeça numa almofada. Eles 
acordaram-n’O e disseram: «Mestre, não Te 
importas que pereçamos?» Jesus levantou-
Se, falou ao vento imperiosamente e disse 
ao mar: «Cala-te e está quieto.» O vento 
cessou e fez-se grande bonança. Depois 
disse aos discípulos: «Porque estais tão 
assustados? Ainda não tendes fé?» Eles 
ficaram cheios de temor e diziam uns para 
os outros: «Quem é este homem, que até o 
vento e o mar Lhe obedecem?» 

 

 
Liturgia 
Terça, 23: Missa da tarde: VIGÍLIA DE S. JOÃO BAPTISTA, Solenidade. 
Quarta, 24: NASCIMENTO DE S. JOÃO BAPTISTA, Solenidade. 
 

Dia da Diocese de Viseu 
No próximo Domingo, 28, festeja-se o dia da Diocese de Viseu. Adira à 

proposta feita pelo secretariado da CIRP (religiosos) e das Famílias: Uma 
Dezena por ti! E pelas 16h30, na Sé, conclui-se este dia com a Eucaristia, 
presidida pelo nosso Bispo, D. Ilídio, em acção de graças, por este ano 
pastoral. 

Oração 
Senhor Jesus, 
dá-me a confiança 
na tua palavra, 
em cada dia da minha vida. 
Não me faltam problemas, 
não me faltam perseguições, 
não me faltam ventos contrários. 
Aumenta a minha fé, 
que, mesmo que pequena, 
ela seja firme e segura, 
onde possa apoiar o meu coração.   
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! 
 



                 
 

A almofada de Jesus 
 

No fim de cada Eucaristia, o sacerdote diz sempre: «O Senhor vos 
acompanhe.» E Ele, de facto, acompanha-nos, para a outra margem, 
entendo a outra margem como o dia do descanso, o próximo 
Domingo. As nossas semanas são “travessias” que fazemos, de 
Domingo a Domingo. E, como acontece com os discípulos, por vezes 
os tormentos, as ondas e os ventos aparecem a dificultar-nos a vida. É 
nestas ocasiões que nos assaltam as dúvidas sobre a presença de Deus 
na nossa vida! Afinal, onde está Ele quando estamos aflitos? Porque 
deixa que estas coisas aconteçam? Qual é o seu poder? 
No evangelho desta semana, vemos que Jesus ia no barco com os 
discípulos. E quando as águas começaram a agitar-se, os discípulos 
começaram a agitar-se também, de grande intranquilidade e medo, 
enquanto Jesus jazia tranquilo e sereno a dormir, com a cabeça numa 
almofada! Talvez seja este o aspecto que mais nos espanta, em Jesus. 
Porém, parece que Jesus, estava mais habituado do que os discípulos, 
a “navegar” pelo meio das tempestades da vida. Ele não viveu isento 
dos problemas da existência, mas viveu no meio deles. O que Lhe 
dava, então, a paz? A confiança na palavra que foi dada à humanidade 
quando foi criada: a natureza foi dada para a humanidade e não a 
humanidade para a natureza. A natureza foi dada em domínio (não o 
controlo, pois este só pode ser de Deus!) ao homem, pelo que não 
devemos ter medo mas fé, confiança, que a vida é mais forte que a 
morte. A vida que vem de Deus! 
Por isso Jesus, como homem verdadeiro entre nós, estava tranquilo. A 
sua confiança, na palavra do Pai era grande. Esta era… a almofada de 
Jesus.                                                                                                                 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. 
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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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