II DOMINGO DA QUARESMA - B | APP DA CARIDADE

I HISTÓRIA DO DIA

Lê e medita Marcos 1, 12-15
Naquele tempo, Jesus tomou
consigo Pedro, Tiago e João
e subiu só com eles para
um lugar retirado num alto
monte e transfigurou-Se
diante deles. As suas vestes
tornaram-se resplandecentes,
de tal brancura que nenhum
lavadeiro sobre a terra as
poderia assim branquear.
Apareceram-lhes Moisés e
Elias, conversando com Jesus.
Pedro tomou a palavra e disse
a Jesus: «Mestre, como é bom
estarmos aqui! Façamos três
tendas: uma para Ti, outra
para Moisés, outra para
Elias». Não sabia o que dizia,
pois estavam atemorizados.
Veio então uma nuvem que
os cobriu com a sua sombra
e da nuvem fez-se ouvir
uma voz: «Este é o meu Filho
muito amado: escutai-O». De
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repente, olhando em redor,
não viram mais ninguém, a
não ser Jesus, sozinho com
eles. Ao descerem do monte,
Jesus ordenou-lhes que não
contassem a ninguém o que
tinham visto, enquanto o Filho
do homem não ressuscitasse
dos mortos. Eles guardaram
a recomendação, mas
perguntavam entre si o que
seria ressuscitar dos mortos.

I DICA

Seguimos os caminho “Da Cruz
à Luz”
Coloca Junta à cruz uma
Nuvem

I VOZ POÉTICA
Transfiguração

Com que voz
Nos hás de contar as horas
E cantar nas demoras?

Transfigura-nos, Senhor,
Para podermos descer do monte
Já renovados

Com que luz hás de fulgir
Entre as poeiras
E romper auroras e clareiras?

Que da antiga lei à nova lei
do amor
Seja sempre a nossa vida
Um novo Tabor,
Um lugar de transfiguração.

Beberemos da luz das tuas vestes
E da brancura do teu rosto

I PESQUISA DA APP

Assistir o filme “O Sapateiro”,
uma história de perdão e
recomeço:

[Bruno Pinto]

I PARA JOGAR

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

