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I  HISTÓRIA DO DIA 
Lê e medita Lc1, 26-38

Naquele tempo,
o Anjo Gabriel foi enviado por 
Deus a uma cidade da Galileia 
chamada Nazaré, a uma 
Virgem desposada com um 
homem chamado José, que 
era descendente de David.
O nome da Virgem era Maria.
Tendo entrado onde ela 
estava, disse o Anjo: «Ave, 
cheia de graça, o Senhor está 
contigo». Ela ficou perturbada 
com estas palavras e pensava 
que saudação seria aquela.
Disse-lhe o Anjo: «Não temas, 
Maria, porque encontraste 
graça diante de Deus.
Conceberás e darás à luz um 
Filho, a quem porás o nome 
de Jesus. Ele será grande 
e chamar-Se-á Filho do 
Altíssimo. O Senhor Deus Lhe 
dará o trono de seu pai David;
reinará eternamente sobre a 
casa de Jacob e o seu reinado 
não terá fim».
Maria disse ao Anjo: «Como 
será isto, se eu não conheço 
homem?». O Anjo respondeu-

lhe: «O Espírito Santo virá 
sobre ti e a força do Altíssimo 
te cobrirá com a sua sombra.
Por isso o Santo que vai 
nascer será chamado Filho 
de Deus. E a tua parenta 
Isabel concebeu também um 
filho na sua velhice e este é 
o sexto mês daquela a quem 
chamavam estéril; porque a 
Deus nada é impossível».
Maria disse então:
«Eis a escrava do Senhor; 
faça-se em mim segundo a 
tua palavra».

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

I  FAMÍLIA SAMARITANA: 
QUE REZA!
Os membros da família, 
neste dia dedicado a Nossa 
Senhora, rezem juntos o terço 
pelas vítimas da pandemia e 
por aqueles que gastam a vida 
a combatê-la.
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I  ORAÇÃO [SALESIANOS]
A tua luz brilha no meio da 
noite e acende esperança no 
meu coração. Para Ti, nada é 
impossível. Tu trazes a alegria 
a Maria  e nela fazes nascer 
a luz  e a esperança para 
todos nós. Envia sobre nós o 
teu Espírito. Enche-nos de vida 
nova e de esperança,  abraça-
nos com a tua ternura e 
graça. E nós, como Maria,  nos 
alegraremos em Ti.

I  VOZ POÉTICA

Senhora imaculada, silenciosa,  
De sorriso virginal,  
Frescura envolvida na canção 
formosa  
Do amanhecer inicial. 

Senhora do vestido simples da 
graça  
Que íntima aurora Te deu,  
Florindo, sobre a luz da terra 
que passa,  
À luz primeira do Céu. 

Senhora, o teu celeste olhar de 
padroeira  
Floresça em nosso interior,  
Abrindo a senda da pureza 
verdadeira  
Que nos conduza ao Senhor.

[Liturgia das Horas]

I  PESQUISA DA APP
“Viva: a vida é uma festa – 
Lembra de mim”:
 

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

https://youtu.be/N9Zljgx_SSw
https://wordwall.net/play/8213/103/292
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 4e Dimanche du temps  

de l'Avent Année B

""L'Ange du seigneur lui apparut en songe." É
Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 26


