
Iº domingo   
O   
  

Haverá sinais.   
Levantai a 
cabeça... 
(Lc 21,25.28)(Lc 21,25.28)

   IIº domingo 
   O   
     
   No ano décimo    
   quinto do      
   império… 
      (Lc 3,1)

   IIIº domingo  
   O       
    
     
      Quem tiver duas   
   túnicas, dê uma a  
   quem não tem    
   nenhuma, e quem  
   tiver comida,    
   reparta 
   com quem não tem. 
      (Lc 3,11)

IVº domingo 
O   
  

   
Bendita és tu entre Bendita és tu entre     
as mulheres e        
bendito 

Jer 33,14 

Eis 
que virão dias...
Nos quais realizarei as promessas de bem que fiz.   
                                                                OS DIAS DA FESTA E DA PARTILHA   -  IIIº domingo
Sf 3,14-17; Is 12,2-6; Fl 4,4-7; Lc 3,10-18

«O Senhor está no meio de nós... alegremo-nos» Sim, Senhor, mas onde estás? “O Senhor 
está no meio de nós, não temais, não deixeis cair os braços...» Mas nós, Senhor, temos 
dificuldade para distinguir-te, para encontrar-te!!!  Onde estás? 
No entanto, Senhor, mesmo se nós não te No entanto, Senhor, mesmo se nós não te vemos e o nosso pranto ainda não chegou a 
transformar-se em alegria... eis, tu da mesma forma te alegras conosco, ficas feliz por nós, 
nos renovas com tua ternura e, verdadeiramente, exultas por nós com gritos de felicidade. 
Quando nos encontras, mesmo se nós não te reconhecemos, tu te alegras em ver-nos, em 
ter-nos contigo, e a tua alegria nos invade, o teu sorriso nos faz sorrir, a tua alegria nos 
contagia. Onde estás? Estás nas pessoas simpáticas, amáveis  e alegres que colocas em 
nosso caminho; estás nas crianças que riem de nós e conosco; estás nos amigos com os 
quais fazemos festa; estás nos pobres que, muitas quais fazemos festa; estás nos pobres que, muitas vezes, cuidam da vida com maior 
sabedoria do que nós e nos ensinam a esperar.
Senhor, estás no meio de nós, mas te percebemos com dificuldade e a alegria não é sempre 
o nosso pão cotidiano. O que devemos fazer? 
Sede alegres, amáveis e fazei festa partilhando a vida com quem está próximo de vós e 
também com quem está distante: quem tem duas túnicas dê uma para quem não tem; 
quem tem o que comer faça o mesmo. Não maltrateis ninguém e ficai contentes com aquilo 
que tendes. Levantai o olhar e eis que vem a libertação! Vem entre o sopro do Espírito que, 
como o vento, separa a palha da boa semente. A boa semente permanecerá e trará novos 
frutos. A palha, pelo contrário, isto é, as coisas inúteis, jogai-as no fogo e desaparecerão. 

Pe Luca Pandolfi

Senhor, existe uma boa notícia para nós, todos os dias... 
Dá-nos olhos para percebê-la,
ouvidos para escutá-la,
sabedoria para entendê-la.

   Senhor, estás no meio de nós, cada dia...
   Surpreende-nos com  as pequenas coisas
      que nos fazem sorrir
   e com aquelas pequenas experiências 
   que nos causam bom humor.
 
Senhor, a tristeza, às vezes, prevalece
e não sabemos o que fazer. 
Faze com que deixemos de pensar em nós mesmos.
Ajuda-nos a partilhar as nossas Ajuda-nos a partilhar as nossas vestes e o nosso alimento,O
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