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I  HISTÓRIA DO DIA 
Lê e medita João 15, 9-17

Naquele tempo, disse Jesus 
aos seus discípulos: «Assim 
como o Pai Me amou, também 
Eu vos amei. Permanecei no 
meu amor. Se guardardes 
os meus mandamentos, 
permanecereis no meu 
amor, assim como Eu tenho 
guardado os mandamentos de 
meu Pai e permaneço no seu 
amor. Disse-vos estas coisas, 
para que a minha alegria 
esteja em vós e a vossa alegria 
seja completa. É este o meu 
mandamento: que vos ameis 
uns aos outros, como Eu vos 
amei. Ninguém tem maior 
amor do que aquele que dá 

a vida pelos amigos. Vós sois 
meus amigos, se fizerdes o 
que Eu vos mando. Já não 
vos chamo servos, porque o 
servo não sabe o que faz o 
seu senhor; mas chamo-vos 
amigos, porque vos dei a 
conhecer tudo o que ouvi a 
meu Pai. Não fostes vós que 
Me escolhestes; fui Eu que vos 
escolhi e destinei, para que 
vades e deis fruto e o vosso 
fruto permaneça. E assim, 
tudo quanto pedirdes ao 
Pai em meu nome, Ele vo-lo 
concederá. O que vos mando 
é que vos ameis uns aos 
outros».
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I  DICA
Seguimos os caminho  
“Da Cruz à Luz”
Coloca Junta à Luz Cacho de 
Uvas

I  VOZ POÉTICA

«Permanecei no meu amor»

Fala-me o coração 
De um amor silencioso que o 
invade 
A fim de ser ramo fecundo 
Que vade 
E frutifica.

Esta é a cadeia 
Do amante e do amado, 
O próprio Deus revelado, 
No lírico bater de cada hora.

Fez Deus  
De cada vida 
Uma ritmada textura

Aquele que é Rei 
Fez-se agora amigo

Para que possas ter contigo 
A feliz notícia 
Da salvação.

[Bruno Pinto]

I  PESQUISA DA APP
Assistir o filme “Santa 
Faustina - Apóstola da Divina 
Misericórdia”:

https://www.youtube.com/watch?v=qnCMkBusXgI
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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

https://www.paroquiadefafe.com/aqruivo-boletim-igreja-nova

