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I HISTÓRIA DO DIA

Lê e medita Jo 1, 6-8.19-28
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. Foi este o
testemunho de João, quando
os judeus lhe enviaram, de
Jerusalém, sacerdotes e
levitas, para lhe perguntarem:
«Quem és tu?». Ele confessou
a verdade e não negou; ele
confessou: «Eu não sou o
Messias». Eles perguntaramlhe: «Então, quem és tu? És
Elias?». «Não sou», respondeu
ele. «És o Profeta?». Ele
respondeu: «Não». Disseramlhe então: «Quem és tu? Para
podermos dar uma resposta
àqueles que nos enviaram,
que dizes de ti mesmo?».
Ele declarou: «Eu sou a voz
do que clama no deserto:
‘Endireitai o caminho do
Senhor’, como disse o profeta
Isaías». Entre os enviados
havia fariseus que lhe
perguntaram: «Então, porque
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baptizas, se não és o Messias,
nem Elias, nem o Profeta?».
João respondeu-lhes: «Eu
baptizo na água, mas no meio
de vós está Alguém que não
conheceis: Aquele que vem
depois de mim, a quem eu
não sou digno de desatar a
correia das sandálias». Tudo
isto se passou em Betânia,
além do Jordão, onde João
estava a baptizar.

I DICA

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

I FAMÍLIA SAMARITANA:
QUE REPARTE A ALEGRIA!
Os membros da família
procurarão ao longo da
semana ser expressão de
alegria sobretudo junto de
alguém que esteja mais
abatido ou desalentado.

I ORAÇÃO [SALESIANOS]

Nos lugares solitários,
no deserto, onde parei
abandonado oiço a tua voz
que me chama: Prepara um
caminho para o Senhor! Nos
lugares tristes, nas sombras
onde escondo o meu medo,
oiço o teu canto, com sabor a
ternura: Prepara um caminho
para o Senhor!

I VOZ POÉTICA
MARANATHA!
VINDE A NÓS, SENHOR JESUS!
Na noite fria,
Que rocia os montes,
Esperamos ver a luz.
Jorre do céu como das fontes:
Vinde a nós, Senhor Jesus!
No nosso breu,
Nevoeiro que adeja,
Virá o astro fulgurante.
Brilhe no céu e o sol se veja:
Vinde a nós, ó Deus Infante!
Nesta pobreza,
Simples manjedoura,
O coração tem um lugar:
Olhai a vida que a fé doura
Vinde a nós, p’ra nos salvar!

[Bruno Pinto]

I PESQUISA DA APP

“A ponte da Caridade”
– Patrono das obras de
caridade:

I PARA JOGAR

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