PRIMEIRO DOMINGO DA QUARESMA

Guia-nos Senhor
Senhor,
você trouxe a salvação para Noé através
as águas e o carregou durante seu tempo de
provação a uma aliança de amor. Todos os tempos e todas as estações pertencem a você. Agora que começamos esta época, esta temporada,
nosso tempo de prova, fique perto de nós.

Conduza-nos através de nossas tentações.
Remova tudo o que nos mantém separados de
você.
Conduza-nos pelos caminhos certos
para que possamos viver à luz do seu amor.
Pedimos isso por Cristo nosso Senhor.
Amém

Domingo, 21 de Fevereiro de 2021

Quarenta Dias
Leituras de hoje: Gênesis 9: 8-15; Salmo 25: 4–
5, 6–7, 8–9; 1 Pedro 3: 18–22; Marcos 1: 12-15.
Depois que Jesus foi batizado em o rio Jordão, o
Espírito o levou para o deserto, onde ele
experimentou a tentação. Às vezes deixamos de
considerar que, na encarnação, Jesus assumiu
cada pedaço do experiência humana, exceto o
pecado. Ele sabia o que era ser tentado, a
enfrentar provações. Na Bíblia, o número
quarenta simboliza uma época de julgamento ou
teste. Nas leituras de hoje, os quarenta dias de
Jesus no deserto são colocados ao lado da
experiência de Noé e sua família, os quarenta
dias do dilúvio. Nenhuma leitura nos deixa em
um tempo de provação. Na leitura de Gênesis,
vemos o arco-íris, o sinal da aliança de Deus

com Noé. Em Mark, nós ouvir Jesus proclamar
que o reino de Deus está próximo, o chegou a
hora que eles esperavam. No logo no início do
nosso tempo de preparação, ouvimos
proclamados os frutos que nos esperam no seu
final. Nesta época da Quaresma, temos quarenta
dias para enfrentar nossas tentações. Ouvimos
Jesus nos chamando para nos arrepender e
acredite no Evangelho. Como podemos usar
esses quarenta dias para estamos prontos para
ouvir a proclamação no seu final? o que devo me
arrepender para que eu possa acreditar melhor?
Esta semana, pense nos obstáculos que o impedem do amor de Deus. Considere suas
tentações. Como você pode usar esta temporada
para prepare-se para o que está por vir?
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ESTA SEMANA EM CASA
Segunda-Feira, 22 de Fevereiro
Festa da Cátedra de São Pedro

As pessoas que cercavam Jesus muitas vezes se perguntavam sobre sua identidade. Ele curou os enfermos, perdoou pecados, pregou a vinda do reino de Deus. Caminhando ao lado dele, vendo tudo o que ele fez, Peter deve
ter se perguntado sobre esta questão também. Quando
Jesus pergunta: "Quem você diz que eu sou?" Peter
responde prontamente: Jesus é o Messias, aquele para
quem todos Israel está esperando. Jesus funda a Igreja
na casa de Pedro proclamação. Qual é a sua resposta à
pergunta “Quem faz você diz que Jesus é? ” Leituras de
hoje: 1 Pedro 5: 1-4; Salmo 23: 1–3a, 4, 5, 6; Mateus 16:
13–19.

Terça-Feira, 23 de Fevereiro

Quinta-Feira, 25 de Fevereiro
Peça, procure, bata

No Evangelho de hoje, somos instruídos a pedir, buscar,
bater. Faz isso significa que Deus nos dará todos os nossos desejos? De ambos razão e experiência, sabemos
que às vezes queremos coisas que não são boas para
nós. No entanto, somos chamados a trazer nosso
necessidades e desejos diante de Deus, que deseja todas
as coisas boas para nós. Que necessidade você pode
confiar a Deus? Como pode dar tudo para Deus transformar o seu papel na sua vida? Leituras de hoje: Ester C:
12, 14-16. 23-25; Salmo 138: 1–2ab, 2cde – 3,
7c – 8; Mateus 7: 7–12.

Sexta-Feira, 26 de Fevereiro
Vá Primeiro e Seja Reconciliado

As palavras de Jesus sobre a raiva são desafiadoras. A
raiva pode vir sobre nós facilmente, e às vezes permitiQuando recuamos para considerar a oração que Jesus
mos que essa emoção governe nossas ações. Mas Jesus
ensinou e nós memorizamos há muito tempo, o desafio do ensina outra maneira. Ele diz que antes de levarmos nosSenhor A oração é vista de uma nova maneira. Ao dizer
so presente ao altar, devemos ir e nos reconciliar com
"venha o teu reino", ansiamos pelo reino de justiça e reaquele a quem injustiçamos. Como é difícil Admita que
tidão de Deus. Mas estamos ansiosos para fazer a vonta- cometemos um erro! Peça desculpas a alguém que você
de de Deus, para que seja feito na terra como é no céu?
feriram e buscaram o sacramento da reconciliação neste
Perdoamos, mesmo quando desejamos ser perdoados?
semana. Leituras de hoje: Esdras 18: 21-28; Salmo 130: 1
Reserve algum tempo para meditar sobre cada linha do
-2, 3–4, 5–7a, 7bc – 8; Mateus 5: 20–26.
oração, talvez escrevendo cada linha e fazendo um diário
com ela. O que Deus pode estar chamando você, enquan- Sábado, 27 de Fevereiro
to você reflete sobre o oração que Jesus ensinou? Leitu- Ame Seus Inimigos
ras de hoje: Isaías 55: 10-11; Salmo 34: 4–5, 6–7, 16–17, As instruções de Jesus para amar nossos inimigos e orar
18–19; Mateus 6: 7–15.
pelos perseguidores são familiares, mas de alguma forma
essas instruções nunca falham para causar desconforto.
Ama nossos inimigos? Ore por aqueles quem nos perseQuarta-Feira, 24 de Fevereiro
gue? Nossa inclinação natural é machucar aqueles que
Afaste-se do pecado
nos feriram, para retribuir ações em espécie. Jesus nos
Após sua estada na barriga do peixe, Jonas viajou para
segura a um padrão que parece impossível. Esta semana,
Nínive como Deus ordenou. Ao ouvir Jonas chamá-los
considere um pessoa que te machucou. Diga uma Ave
ao arrependimento, os ninivitas mudaram suas vidas. É
tentador buscar grandes sinais, mas o apelo à conversão Maria por essa pessoa e depois outro. Como disse a Madre Teresa, a oração me muda e eu mudo coisas. Veja o
é diário. Como você pode reorientar sua vida para Deus
que acontece quando você confia isso pessoa a Deus.
hoje? Como você pode afaste-se daquelas coisas que
estão impedindo você de seu amor? Leituras de hoje: Jo- Leituras de hoje: Deuteronômio 26: 16-19;
nas 3: 1-10; Salmo 51: 3-4, 12–13, 18–19; Lucas 11: 29– Salmo 119: 1–2, 4–5, 7–8; Mateus 5: 43-48.
32.

A oração do Senhor
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