
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 tiQuem 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   O   
  

   
Bendita és tu entre as 
mulheres e  bendito 
é o fruto do teu ventre.  
(Lc 1,42)
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OS DIAS DA HISTÓRIA  -  IIº domingo 
Br 5,1-9; Sl 125 (126); Fl 1,4- 6.8-11; Lc 3,1-6

A história é o lugar onde moram as discípulas e os discípulos de Jesus. O decorrer 
dos dias é o lugar onde se encarna e se vive a salvação; onde se experimenta a 
fidelidade de Deus, onde se colabora para a difusão da Boa Notícia, feita, não só 
de palavras  ou ritos, mas de ações, de paixão, de afetos e boas obras.   
LA história, a história habitada por Deus, pede-nos para ficar em pé, nas alturas, à LA história, a história habitada por Deus, pede-nos para ficar em pé, nas alturas, à 
espera do futuro que vem; e depostas as vestes do luto e da aflição, revestindo-nos 
de coragem e de esperança.
A história, a história habitada por Deus, nos pede para crescer no discernimento, 
onde possa crescer a caridade. Um discernimento feito com sorriso, aberto aos 
sinais dos tempos e às grandes coisas que Deus pode cumprir por nós, no meio de 
nós e através de nós.
Nesta história, nestes dias, neste momento presente, as discípulas e os discípulos Nesta história, nestes dias, neste momento presente, as discípulas e os discípulos 
de Jesus percorrem as estradas do mundo anunciando a misericórdia e a ternura 
de Deus, e a necessidade  frequente de mudar de caminho, de inverter a rota, 
aplainar os vales e as alturas da divisão, bem como as estradas tortuosas vividas 
em primeira pessoa ou impostas aos outros. 
Junto aos seus irmãos e suas irmãs 
verão a salvação de Deus. 
                                                                                                                                                                                                                                  Pe Luca Pandolfi

Senhor da história,
ajuda-nos a não ter medo dessa história,
ajuda-nos a habitá-la como tu fizeste,
fazendo-te carne, crescendo, aprendendo,
dialogando com as mulheres e os homens
do teu tempo e de todos os tempos.

     Senhor dos dias,     Senhor dos dias,
     preenche os nossos dias, de fadiga e de pranto,
     como a preparação da terra e da semeadura.
     Fadiga e pranto pelas dores e angústias
     dos homens e das mulheres do mundo,
     dos pobres e, sobretudo, dos sofredores.

Senhor do passado, do presente e do futuro,
preenche os nossos dias de sorrisos e de alegriapreenche os nossos dias de sorrisos e de alegria
para a colheita daquilo que não semeamos,
para a felicidade e a festa vivida
com cada criatura que está debaixo do céu.


