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I  HISTÓRIA DO DIA 
Lê e medita  Jo 12, 20-33

Naquele tempo, alguns 
gregos que tinham vindo a 
Jerusalém para adorar nos 
dias da festa, foram ter com 
Filipe, de Betsaida da Galileia, 
e fizeram-lhe este pedido: 
«Senhor, nós queríamos ver 
Jesus». Filipe foi dizê-lo a 
André; e então André e Filipe 
foram dizê-lo a Jesus. Jesus 
respondeu-lhes: «Chegou 
a hora em que o Filho do 
homem vai ser glorificado. 
Em verdade, em verdade 
vos digo: Se o grão de trigo, 
lançado à terra, não morrer, 
fica só; mas se morrer, dará 
muito fruto. Quem ama a 
sua vida, perdê-la-á, e quem 
despreza a sua vida neste 
mundo conservá-la-á para 
a vida eterna. Se alguém Me 
quiser servir, que Me siga, 
e onde Eu estiver, ali estará 
também o meu servo. E se 
alguém Me servir, meu Pai 
o honrará. Agora a minha 
alma está perturbada. E que 
hei-de dizer? Pai, salva-Me 
desta hora? Mas por causa 

disto é que Eu cheguei a 
esta hora. Pai, glorifica o 
teu nome». Veio então do 
Céu uma voz que dizia: «Já 
O glorifiquei e tornarei a 
glorificá-l’O». A multidão que 
estava presente e ouvira dizia 
ter sido um trovão. Outros 
afirmavam: «Foi um Anjo 
que Lhe falou». Disse Jesus: 
«Não foi por minha causa que 
esta voz se fez ouvir; foi por 
vossa causa. Chegou a hora 
em que este mundo vai ser 
julgado. Chegou a hora em 
que vai ser expulso o príncipe 
deste mundo. E quando Eu 
for elevado da terra, atrairei 
todos a Mim». Falava deste 
modo, para indicar de que 
morte ia morrer.

I  DICA
Seguimos os caminho  
“Da Cruz à Luz”
Coloca Junta à cruz Sementes

https://www.youtube.com/watch?v=z3735bVt0SE&feature=youtu.be
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I  VOZ POÉTICA

«Se o grão de trigo não 
morrer»

A morte é semente caída 
No húmus do tempo, 
Terra preparada

Como um grão 
Dado por vida e feito em nada

Da Cruz, flor transplantada, 
O fruto, o grão, o trigo 
A fronde desvelada

É preciso morrer como quem se 
lança, 
Ser semente como quem 
germina, 
Ser flor como quem frutifica 
E ser amor como quem colhe,

Porque  o que por amor escolhe 
Não é só semente caída, 
Mas uma réstea a clamar vida, 
Desde o seio da terra.

[Bruno Pinto]

I  PESQUISA DA APP
Assistir o filme  
“Uma Amizade Verdadeira” 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=I4AAGQfxocE
https://wordwall.net/play/13060/733/111
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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

