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I HISTÓRIA DO DIA

Lê e medita Marcos 13, 33-37.
Naquele tempo, disse
Jesus aos seus discípulos:
«Acautelai-vos e vigiai,
porque não sabeis quando
chegará o momento. Será
como um homem que partiu
de viagem: ao deixar a sua
casa, deu plenos poderes aos
seus servos, atribuindo a cada
um a sua tarefa, e mandou ao
porteiro que vigiasse. Vigiai,
portanto, visto que não sabeis
quando virá o dono da casa:
se à tarde, se à meia-noite,
se ao cantar do galo, se de
manhãzinha; não se dê o caso
que, vindo inesperadamente,
vos encontre a dormir. O que
vos digo a vós, digo-o a todos:
Vigiai!».

I DICA

O convite aqui é para construir
o presépio em casa, semana a
semana.
Na construção faseada do
presépio em casa, hoje coloca
a estrela.
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I LIVRO

Aprende o Amor – A caridade
tudo vence, da autoria de
Enzo Bianchi, publicado pela
editora Paulus.

I FAMÍLIA SAMARITANA:
QUE ESTÁ ATENTA!

Os membros da família, ao
longo desta semana, procurem
estar atentos aos vizinhos
ou pessoas mais próximas,
sobretudo mais idosas, para
ver se precisam de alguma
coisa ou alguma ajuda.

I ORAÇÃO [SALESIANOS]

Acorda, Jesus, o meu coração,
que se esqueceu de te amar.
Acorda, Senhor, o meu desejo
de Te ver,
porque ando distraído com
muitas imagens vazias.
Acorda, Mestre, a minha fé
adormecida.

I VOZ POÉTICA
A QUE VIREIS?
Os bons augúrios que a luz
desfia
Na voz dos meus silêncios
São um rumor da espera
Que o alto céu encerra.
Mas
A que vireis, Bom Deus,
Que dais nome às eras?
O mundo não vive de esperas,
O mundo já não sabe esperar…

Mas descei.
Descei das nuvens.
Fazei chover sobre os montes,
Alagai as colinas,
Transbordai as fontes…
Descei! Descei!
Mas
A que vireis, Jesus Menino?
Se ao menos eu tivesse
O silêncio da espera no olhar
Abrir-vos-ia o coração
Para aí poderdes repousar.

A que vireis?
O vinho é fraco,
As oliveiras secaram,
Os pastores abandonaram os
campos,
Os anjos petrificaram,
Não há manjedoura nem reis
E já ninguém olha para as
estrelas…

Descei, Senhor, descei!

I PESQUISA DA APP

I PARA JOGAR

São Vicente de Paulo
– Patrono das obras de
caridade:

[Bruno Pinto]

Depois de leres o evangelho
podes testar o teu
conhecimento e atenção:
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"Le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin"
Évangile selon saint Marc, chapitre 13, verset 36
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