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I  HISTÓRIA DO DIA 
Lê e medita Marcos 11, 1-8

Início do Evangelho de Jesus 
Cristo, Filho de Deus. Está 
escrito no profeta Isaías: «Vou 
enviar à tua frente o meu 
mensageiro, que preparará 
o teu caminho. Uma voz 
clama no deserto: ‘Preparai 
o caminho do Senhor, 
endireitai as suas veredas’». 
Apareceu João Baptista no 
deserto, a proclamar um 
baptismo de penitência 
para remissão dos pecados. 
Acorria a ele toda a gente 
da região da Judeia e todos 
os habitantes de Jerusalém e 
eram baptizados por ele no 
rio Jordão, confessando os 
seus pecados. João vestia-se 
de pêlos de camelo, com um 
cinto de cabedal em volta 
dos rins, e alimentava-se de 
gafanhotos e mel silvestre. E, 
na sua pregação, dizia: «Vai 
chegar depois de mim quem 
é mais forte do que eu, diante 
do qual eu não sou digno de 
me inclinar para desatar as 
correias das suas sandálias. 
Eu baptizo-vos na água, mas 
Ele baptizar-vos-á no Espírito 
Santo».

I  DICA
O convite aqui é para construir 
o presépio em casa, semana a 
semana. 
No presépio de casa coloca a 
figura de João Baptista.  

I  FAMÍLIA SAMARITANA: 
QUE ESTÁ ATENTA!
Os membros da família, com 
todo o cuidado e segurança, 
ao longo da semana, 
procurem ir ao encontro de 
alguém/da família vizinha a 
fim de simplesmente os saudar, 
com um “bom dia” ou um “olá”.

I  ORAÇÃO [SALESIANOS]
Quando me sinto hesitante 
com a tua mensagem  
de esperança, 
dá-me a coragem  
de acreditar. 
Quando tenho medo  
da minha fraqueza, 
ensina-me a confiar sempre  
na tua Palavra.
Quando custa deixar para trás 
tantos hábitos egoístas, 
toca o meu coração e 
converte-me.  
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I  VOZ POÉTICA

DEUS QUE VENS DE DEUS

Deus que vens de Deus
Horizonte da nossa linguagem 
e do nosso desejo 

Deus que anunciamos
Na espessura do que em nós 
é riso
E choro, ao mesmo tempo 
infiguráveis

Deus, instante fugaz
Da sede e da fome saciadas, 
diferidas

Que descubramos no corpo 
dos outros
Os traços do bem que 
procuramos e perdemos

Que a nossa vida te reconheça
Pela maneira como por ti se vê 
reconhecida
Na teia do que passa e 
permanece,

Tu que és aquele que há-de vir,
E Deus connosco

[José Augusto Mourão]

I  PESQUISA DA APP
“Não ignores a vida dá muitas 
voltas”:
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=MyIQW6sXv2w
https://wordwall.net/play/8016/950/291
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 2e Dimanche du temps  de l'Avent 
Année B

"A travers le désert, une voix crie : "Préparez le 
chemin du Seigneur, aplanissez sa route !"" 

Évangile selon saint Marc, chapitre 1, verset 3


