BERÇO - NATAL DO SENHOR - B | APP DA CARIDADE

I HISTÓRIA DO DIA
Lê e medita Jo 1, 1-18

No princípio era o Verbo e
o Verbo estava com Deus
e o Verbo era Deus. No
princípio, Ele estava com
Deus. Tudo se fez por meio
d’Ele e sem Ele nada foi feito.
N’Ele estava a vida e a vida
era a luz dos homens. A luz
brilha nas trevas e as trevas
não a receberam. Apareceu
um homem enviado por
Deus, chamado João. Veio
como testemunha, para dar
testemunho da luz, a fim
de que todos acreditassem
por meio dele. Ele não era
a luz, mas veio para dar
testemunho da luz. O Verbo
era a luz verdadeira, que,
vindo ao mundo, ilumina todo
o homem. Estava no mundo e
o mundo, que foi feito por Ele,
não O conheceu. Veio para o
que era seu e os seus não O
receberam. Mas àqueles que
O receberam e acreditaram
no seu nome, deu-lhes o
poder de se tornarem filhos
de Deus. Estes não nasceram
do sangue, nem da vontade
da carne, nem da vontade
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do homem, mas de Deus. E o
Verbo fez-Se carne e habitou
entre nós. Nós vimos a sua
glória, glória que Lhe vem
do Pai como Filho Unigénito,
cheio de graça e de verdade.
João dá testemunho d’Ele,
exclamando: «É deste que
eu dizia: ‘O que vem depois
de mim passou à minha
frente, porque existia antes
de mim’». Na verdade, foi
da sua plenitude que todos
nós recebemos graça sobre
graça. Porque, se a Lei foi
dada por meio de Moisés, a
graça e a verdade vieram por
meio de Jesus Cristo. A Deus,
nunca ninguém O viu. O Filho
Unigénito, que está no seio do
Pai, é que O deu a conhecer.

I DICA

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

I FAMÍLIA SAMARITANA:
QUE RECONHECE E AGRADECE !

Os membros da família terão
um gesto de reconhecimento e
agradecimento conjunto pelo
melhor presente recebido da
parte de Deus: o Menino Jesus
do Presépio. Ele é o rosto do
Amor do Pai.

I VOZ POÉTICA
NATIVIDADE
Abre os teus olhos
As nuvens não passarão
Sem que as contemples
Silencia o teu corpo
O orvalho não descerá
Sem que o pressintas
Esvazia-te
Colherás mais água, quanto
mais vazio estiver o cântaro
Hás de curvar-te
À exaltação do canto
E a luz de entre a neblina,
Tão Humana quanto Divina,
Surgirá sorrindo:
Saberás então,
Por um menino,
Que é Natal.

[Bruno Pinto]

I PESQUISA DA APP

“Um gesto de caridade pode
mudar a sua vida”

I PARA JOGAR

Depois de leres o evangelho
podes testar o teu
conhecimento e atenção:
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de Noël
: "Vous -trouverez
unCARIDADE
nouveau-né emmailloté et

couché dans une crèche"
Évangile selon saint Luc, chapitre 2, verset 12
Jour de Noël : "Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous."
Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 14

Illustration de Gaëtan Évrard
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