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I HISTÓRIA DO DIA

Lê e medita Jo 3, 14-21
Naquele tempo, disse Jesus
a Nicodemos: «Assim como
Moisés elevou a serpente
no deserto, também o Filho
do homem será elevado,
para que todo aquele que
acredita tenha n’Ele a vida
eterna. Deus amou tanto o
mundo que entregou o seu
Filho Unigénito, para que
todo o homem que acredita
n’Ele não pereça, mas tenha
a vida eterna. Porque Deus
não enviou o Filho ao mundo
para condenar o mundo,
mas para que o mundo seja
salvo por Ele. Quem acredita
n’Ele não é condenado, mas
quem não acredita já está
condenado, porque não
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acreditou no nome do Filho
Unigénito de Deus. E a causa
da condenação é esta: a luz
veio ao mundo e os homens
amaram mais as trevas do
que a luz, porque eram más
as suas obras. Todo aquele
que pratica más acções odeia
a luz e não se aproxima dela,
para que as suas obras não
sejam denunciadas. Mas
quem pratica a verdade
aproxima-se da luz, para
que as suas obras sejam
manifestas, pois são feitas em
Deus.

I DICA

Seguimos os caminho
“Da Cruz à Luz”
Coloca Junta à cruz a serpente
na cruz

I VOZ POÉTICA
Deus amou de tal modo o
mundo

Não há Páscoa nem Cruz
que se justifiquem pelo pecado,
mas pelo amor.

Deus amou-nos ao longo dos
tempos,
nas vitórias, nos tormentos

E Deus amou o mundo
como um fragor
que acutila o Homem
e trespassa a terra,

Deus amou e ama,
Deus amará

brada das colheitas e das eiras
clama das cinzas das fogueiras,
corre pelas ondas e paira nos
ventos…

Deus de amor,
luz fulgente nas trevas interiores
dos humanos rumores
em múrmurios de sede…

Ele que disse
«Eu sou Aquele que está»

[Bruno Pinto]
I PESQUISA DA APP
Assistir o filme
“Uma questão de fé”

I PARA JOGAR

Depois de leres o evangelho
podes testar o teu
conhecimento e atenção:
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Para te ajudar a pintar consulta o Boletim de Paróquia de Fafe,
pag 3:
https://www.paroquiadefafe.com/aqruivo-boletim-igreja-nova

