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Apareceu um homem enviado por Deus, que se chamava João. Ele veio 
como testemunha, para dar testemunho da Luz, a fim de que todos 
acreditassem nele. Ele não era a luz, mas apenas a testemunha da 
luz… O testemunho de João foi assim a quem lhe perguntou : ‘Quem és 
tu?’ Ele confessou sem reservas: ‘Eu não sou o Messias.’ Eles 
perguntaram: ‘Então quem és ? És Elias?’ Ele respondeu: ‘Não.’ ‘Eles 
perguntarem: “És o Profeta?’ Ele respondeu: ‘Não.’ Então, perguntaram: 
‘Quem és  tu?’ Temos que levar uma resposta àqueles que nos 
enviaram. Que dizes de ti mesmo?” João declarou:  ‘Eu sou uma voz 
que grita no deserto: “Aplanai o camino do Senhor”, como disse o 
profeta Isaías.” Os que tinham sido enviados eram da parte dos 
fariseus. Eles continuaram a perguntar: ‘Então, porque é que baptizas, 
se não és o Messias, nem Elias, nem o Profeta?’ João respondeu: ‘Eu 
baptizo com água, mas no meio de vós está Alguém que vós não 
conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço nem sequer 
desatar-Lhe a correia das sandálias”. 

 (Jo 1, 6-8.19-28) 

 
 

Queridos amigos da Família ACI, queridas Irmãs,  

O terceiro Domingo de Advento é o Domingo Gaudete, que 

significa Alegria; recorda-nos com profundo gozo a 

proximidade do nascimento do Senhor Jesus.  

 

Neste tempo de preparação e neste Natal as pessoas virão à 

Igreja e olharão para nós. Neste sentido, podemos perguntar-

nos: haverá mais luz, mais alegria e esperança reflectidas na 

nossa vida para que o mundo acredite no Senhor? 

 

Durante esta semana somos especialmente convidados a ser 

luz e alegria para os outros. Que com a humildade de João 

Baptista, possamos ser nos gestos de cada dia, sinais do amor 

e da alegria dos filhos de Deus. 
 

Com amizade,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, 

Vanessa Amarelle, Ir. Brigit Viji, Ir. Pilar Guzmán, Ir. Maria Vaz Pinto 
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