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I HISTÓRIA DO DIA

Lê e medita João 15, 1-8
Naquele tempo, disse Jesus
aos seus discípulos: «Eu sou
a verdadeira vide e meu Pai
é o agricultor. Ele corta todo
o ramo que está em Mim e
não dá fruto e limpa todo
aquele que dá fruto, para
que dê ainda mais fruto. Vós
já estais limpos, por causa
da palavra que vos anunciei.
Permanecei em Mim e Eu
permanecerei em vós. Como o
ramo não pode dar fruto por
si mesmo, se não permanecer
na videira, assim também
vós, se não permanecerdes
em Mim. Eu sou a videira,
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vós sois os ramos. Se alguém
permanece em Mim e Eu nele,
esse dá muito fruto, porque
sem Mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanece
em Mim, será lançado fora,
como o ramo, e secará.
Esses ramos, apanham-nos,
lançam-nos ao fogo e eles
ardem. Se permanecerdes
em Mim e as minhas palavras
permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e
ser-vos-á concedido. A glória
de meu Pai é que deis muito
fruto. Então vos tornareis meus
discípulos».

I DICA

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

I VOZ POÉTICA
«Eu sou a verdadeira vide»

Deus fez-nos de uma só vida,
De um só tronco e uma só raiz
Fez-nos de uma única seiva
O seu leito é essa leiva
Onde se estendem e fundam
As raízes deste corpo

Deus agricultor,
Cristo videira,
Eu ramo
Se hei de dizer que o amo
É porque do seu amor brotei
O amor desse Deus que me diz:
«Permanecei em mim
E eu concosco permanecerei».
[Bruno Pinto]
I PESQUISA DA APP

Assistir o filme “O Milagre de
Marcelino, Pão e Vinho”:

Trabalhou-nos
com a delicadeza
Das mãos que conhecem a terra
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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

