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I  HISTÓRIA DO DIA 
Lê e medita Lc 2, 16-21

Naquele tempo, os pastores 
dirigiram-se apressadamente 
para Belém e encontraram 
Maria, José e o Menino 
deitado na manjedoura. 
Quando O viram, começaram 
a contar o que lhes tinham 
anunciado sobre aquele 
Menino. E todos os que 
ouviam admiravam-se do 
que os pastores diziam. 
Maria conservava todos estes 
acontecimentos, meditando-
os em seu coração. Os 
pastores regressaram, 
glorificando e louvando 
a Deus por tudo o que 
tinham ouvido e visto, como 
lhes tinha sido anunciado. 
Quando se completaram os 
oito dias para o Menino ser 
circuncidado, deram-Lhe 
o nome de Jesus, indicado 
pelo Anjo, antes de ter sido 
concebido no seio materno.

I  DICA
O convite aqui é para construir 
o presépio em casa, semana a 
semana. 
No presépio de casa coloca os 
Pastores .  

I  FAMÍLIA SAMARITANA: 
QUE PROMOVE A PAZ!
Os membros da família 
tomarão consciência de que 
a paz é um dom mas também 
uma tarefa, e que a violência 
só gera violência. Promover 
a paz é um indispensável 
imperativo do evangelho. 
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I  VOZ POÉTICA

Nem medo nem recusa perturbaram
A graça que em Ti cumpre a sua obra:
Ofereceste a Deus aquele silêncio,
Onde habita a Palavra.

Em Ti desponta a aurora da justiça,
O mistério do reino que há-de vir;
A sombra do Espírito que desce
Teu coração preserva.

Por Ti, Maria, Mãe imaculada,
Ao Céu se eleve o nosso humilde canto:
Louvor e glória a Deustrês vezes santo,
Por toda a eternidade.

[Liturgia das Horas]

I  PESQUISA DA APP
“Family Talents”

 

I  PARA JOGAR
Depois de leres o evangelho 
podes testar o teu 
conhecimento e atenção: 

https://www.facebook.com/paroquiadefafe/videos/391540925433152
https://wordwall.net/play/9060/367/740
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