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I HISTÓRIA DO DIA

Lê e medita Lc 1, 26-38
Naquele tempo, o Anjo
Gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da Galileia
chamada Nazaré, a uma
Virgem desposada com um
homem chamado José, que
era descendente de David. O
nome da Virgem era Maria.
Tendo entrado onde ela
estava, disse o Anjo: «Ave,
cheia de graça, o Senhor está
contigo». Ela ficou perturbada
com estas palavras e pensava
que saudação seria aquela.
Disse-lhe o Anjo: «Não temas,
Maria, porque encontraste
graça diante de Deus.
Conceberás e darás à luz um
Filho, a quem porás o nome
de Jesus. Ele será grande
e chamar-Se-á Filho do
Altíssimo. O Senhor Deus Lhe
dará o trono de seu pai David;
reinará eternamente sobre a
casa de Jacob e o seu reinado
não terá fim». Maria disse
ao Anjo: «Como será isto, se
eu não conheço homem?».
O Anjo respondeu-lhe: «O
Espírito Santo virá sobre ti e a
força do Altíssimo te cobrirá
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com a sua sombra. Por isso
o Santo que vai nascer será
chamado Filho de Deus. E a
tua parenta Isabel concebeu
também um filho na sua
velhice e este é o sexto mês
daquela a quem chamavam
estéril; porque a Deus nada
é impossível». Maria disse
então: «Eis a escrava do
Senhor; faça-se em mim
segundo a tua palavra».

I DICA

O convite aqui é para construir
o presépio em casa, semana a
semana.
No presépio de casa coloca a
figura do Anjo .

I FAMÍLIA SAMARITANA:
QUE PARTILHA!

Os membros da família, ao
longo desta semana, vão
escrever um poster com uma
mensagem de esperança ou
um desenho/imagem alusiva
ao Natal e vão colocá-la visível
na janela ou varanda da sua
casa.

I ORAÇÃO [SALESIANOS]

Deus fiel, com Maria, eu
aprendo que é confiando
em Ti, apostando a minha
vida na tua Palavra, que
me encontro e realizo. Eu te
ofereço o que tenho e sou: fazte presente nos meus gestos,
nas minhas palavras, nos meus
passos. Que a tua Palavra
de esperança e misericórdia
encontre em mim uma casa.

I VOZ POÉTICA
ANUNCIAÇÃO
Só o ombro do anjo
permite a visão
da luz
o sinal
é na mulher
o rosto anuncia
o cortejo solene do sol
que lhe cresce
no colo
o mistério
a flor
do lírio acesa

[José Tolentino Mendonça]

I PESQUISA DA APP

“Camilo de Lellis, o Anjo da
Caridade”

I PARA JOGAR

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