QUARTA-FEIRA DE CINZAS

MESMO AGORA
Ó Deus,
você se mostra através dos tempos como gracioso, misericordioso, lento para a raiva,
abundando em amor constante. Você não nos dá
o que merecemos, mas vira seu rosto para nós e
chova suas bênçãos sobre nós. Mesmo agora
você nos liga para voltar para você. Ajude-nos a

responder a você.
Dê-nos a força de que precisamos
olhar para um mundo quebrado e responder,
que amando uns aos outros podemos amar como
você ama, sem limites e com compaixão.
Pedimos isso por Cristo nosso Senhor.
Amém.

Quarta-Feira, 17 de Fevereiro de 2021

Chamados Juntos por um Mundo Quebrado
O profeta Joel nos chama para o tipo de comunidade
que buscamos; em vez de correr atrás da aprovação
superficial, ele chama todos para uma obra comunitária, o grande jejum. Quando olhamos para o mundo
ao nosso redor, assim como Joel, vemos que nem
tudo é como deveria ser. Reconhecemos que o mundo está em extrema necessidade da misericórdia, do
amor e do perdão de Deus. Joel nos chama para
despedaçar nossos corações. Vamos tocar a buzina
e reunir o povo para pedir a misericórdia e perdão de
Jesus menciona que os “hipócritas” parecem sombri- Deus em nome de um mundo quebrado. Marcados
os e negligenciam sua aparência porque buscam a
com o sinal das cinzas, juntos vamos ao mundo para
afirmação social de sua santidade. É fácil julgar es- ser o sinal da sua iminente redenção.
sas pessoas de muito tempo atrás e ainda mais fácil
julgar pessoas que conhecemos. O que eles fazem é Como Deus está chamando você para responder ao
quebrantamento do mundo nesta Quaresma?
tão estranho para nós? Todos nós desejamos
pertencer, ser abraçados, fazer parte de uma
.
comunidade.
Leituras de hoje: Joel 2: 12-18; Salmo 51: 3–4, 5–
6ab, 12–13, 14 e 17; 2 Coríntios 5: 20–6: 2; Mateus
6: 1–6, 16–18. Quando a Igreja começa um período
marcado pela oração, jejum e esmola, ouvimos Jesus
nos ensinar como devemos jejuar. Jesus nos diz que
nossa observância deve ser escondida, e que será
vista por nosso Pai, que vê o que está escondido. E
ainda assim usamos nossa penitência marcada em
nossas testas para que todos possam ver.
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ESTA SEMANA EM CASA
Segunda-Feira, 15 de Fevereiro
Oração

Sabemos que os relacionamentos não podem prosperar
sem os presentes de tempo e atenção. Quando oramos,
damos o mesmo tempo e atenção ao nosso relacionamento mais importante. Oração é falar, mas também ouvir.
Determine um espaço em seu dia para reservar tempo e
atenção adicionais para a oração nesta Quaresma. Leituras de hoje: Gênesis 4: 1-15, 25; Salmos 50: 1 e 8, 16bc –
17, 20–21; Marcos 8: 11–13.

Terça-Feira, 16 de Fevereiro
Esmola

O que é que o mundo precisa? Pode ser uma lista muito
grande. Sabemos que vivemos em um mundo onde muitas
coisas não são como deveriam ser. Quando você olha
para o mundo ao seu redor, o que parte seu coração? O
que o deixa indignado? Esses sentimentos podem ser
uma maneira pela qual Deus o chama para viver o chamado que você recebeu em seu batismo. Preste atenção ao
que você sente apaixonadamente, e então responda sendo o amor de Deus no mundo. Leituras de hoje: Gênesis
6: 5-8; 7: 1-5, 10; Salmo 29: 1a e 2, 3ac – 4, 3b e 9c – 10;
Marcos 8: 14–21.

Quarta-Feira, 17 de Fevereiro
Jejum

Ao discutir a ovelha encontrada com um grupo de crianças, o tema das noventa e nove que ficaram no deserto
surgiu. Uma criança disse: "Eles têm que jejuar da presença do pastor para que o rebanho fique inteiro novamente." Outra criança interrompeu: "Mas eles não se importam! Eles estão felizes em fazer isso! Isso é o quanto
eles querem que todos estejam juntos. ” Quando a Igreja
jejua junta, fazemos isso porque vivemos em um tempo
intermediário: Jesus ascendeu ao Pai, ele ainda não voltou. Jejuamos em antecipação à chegada de Jesus, quando não haverá mais tristeza, lágrimas e dor. Jejuamos de
boa vontade porque queremos que nosso mundo quebrado seja inteiro. Leituras de hoje: Joel 2: 12-18; Salmo 51:
3–4, 5–6ab, 12–13, 14 e 17; 2 Coríntios 5: 20–6: 2; Mateus 6: 1–6, 16–18.

Quinta-Feira, 18 de Fevereiro
Em rendição, liberdade

Quando entregamos nossa vontade à vontade de Deus,
encontramos liberdade. É um paradoxo que negar a nós
mesmos nos torna livres. No entanto, muitas vezes, queremos o que não é bom para nós. Em nosso esforço, podemos ganhar o mundo inteiro e nos perder. Copie estas
palavras: tome sua cruz e siga-me. Ao olhar para a declaração, pergunte-se o que cruza você. Como sua vida mudaria se você aceitasse suas cruzes em vez de evitá-las?
Leituras de hoje: Deuteronômio 30: 15-20; Salmo 1: 1–2,
3, 4 e 6; Lucas 9: 22-25.

Sexta-Feira, 19 de Fevereiro
Aja com justiça

As palavras de Isaías direcionam nosso jejum ao serviço
da justiça. Ouvimos dizer que o jejum que agrada ao Senhor é aquele que liberta os oprimidos, alimenta os famintos, traz os sem-teto para nossas casas e veste os nus.
Pense em uma questão de justiça que toque particularmente seu coração e envolva-se. Você pode servir em um
refeitório, trabalhar em um abrigo para sem -teto ou organizar um chá de bebê para uma mulher grávida carente.
Este jejum nos prepara para a festa celestial, onde Deus
enxugará toda lágrima de nossos olhos e seu reino não
terá fim. Leituras de hoje: Isaías 58: 1-9a; Salmo 51: 3–4,
5–6ab, 18–19; Mateus 9: 14-15.

Sábado, 20 de Fevereiro
Me siga

Quando Jesus disse a Levi "Siga-me", a resposta de Levi
foi clara: "deixando tudo para trás, ele se levantou e o
seguiu." Levi provavelmente não era estranho aos julgamentos do povo santo de seus dias, já que os cobradores
de impostos eram insultados por colaborarem com os romanos. O julgamento nunca chamou Levi para uma nova
maneira de viver. O que? Um encontro com uma pessoa
que ofereceu relacionamento e amor. Que alegria Levi
deve ter sentido ao oferecer um banquete em sua casa para
Jesus, para ser perdoado. Passe algum tempo em oração pensando sobre o que você deve deixar para trás a fim de responder ao chamado para seguir Jesus. Leituras de hoje: Isaías

58: 9b-14;Salmo 86: 1–2, 3–4, 5–6; Lucas 5: 27–32.
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