SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA

Ajude-nos a amar

não se desespere,
mas veja sua promessa de que todo o mundo
Pai amoroso,
será transfigurado pelo seu amor.
você nos enviou o presente do seu filho,
Alguém como nós em todos os sentidos, menos o Permita-nos ser transfigurados para fazer o que
você irá, para que possamos usar a vida que
pecado, para nos mostrar o que significa amar
temos sido dado para glorificar você.
como você ama. Ouça-o, diga-nos você.
Dê-nos a graça de ouvir e responder a sua voz, Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
para olhar para o quebrantamento do mundo e
Domingo, 28 de Fevereiro de 2021

OLHOS DA GLÓRIA
Leituras de hoje: Gênesis 22: 1-2, 9a, 10-13, 1518; Salmo 116: 10, 15, 16–17, 18–19; Romanos
8: 31b-34; Marcos 9: 2–10.
Depois de Jesus primeiro predizer que ele vai
sofrer, ele leva Pedro, James e John além de todos os outros. Estes apóstolos ver Jesus em sua
glória, em roupas brilhantes com Moisés e Elias,
cuja presença comunica que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Então os apóstolos
ouvem uma voz do céu, dizendo: “Este é meu Filho amado. Ouça ele. ” Tão rapidamente quanto a
visão aparece, ela cessa. À medida que os conflitos surgiram entre Jesus e os líderes do dia, os
apóstolos podem ter se consolado em saber que
Jesus é o "filho amado" de Deus. Caminhando
pela paixão com Jesus, eles podiam agarrar-se
ao vislumbre da glória de Jesus.

As palavras Filho amado também pode ter trazido
à mente para eles o sacrifício de Isaac. Abraham
tinha sido obediente a Deus e não negou seu filho amado. Abraham conhecia a Deus e, portanto, sabia que Deus é um guardião de promessas.
De alguma forma, mesmo quando parecia impossível, Deus promessa seria cumprida. Abraão seria o pai de muitos através de Isaac. Ele
acreditava na promessa de Deus, até mesmo
quando parecia que a promessa não poderia ser
cumprida. Nisso momento, vemos outra prefiguração do que está por vir, o esperança impossível que perdura até a Sexta-feira Santa e é vindicado na manhã de Páscoa. Onde você vislumbrou a ressurreição? Como você pode apegar-se
a esses momentos em seus tempos de
provação?
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ESTA SEMANA EM CASA
Segunda-Feira, 01 de Março
Misericórdia

Ela ouviu a voz de Deus e respondeu. Como pode Você
faz o mesmo? Leituras de hoje: Jeremias 18: 18–20; Salmo 31: 5–6, 14, 15–16; Mateus 20: 17–28. 32.

Quinta-Feira, 04 de Março

Jesus instrui seus seguidores a fazerem o que parece
impossível: seja misericordioso assim como Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é infinita. Como podemos amar como ele ama? Vivendo em um
mundo que transborda com quebrantamento, temos infinitos oportunidades de trazer misericórdia para outro. Em
nossas famílias, nós tem tantas chances de perdoar. Como você pode estender misericórdia
para alguém hoje? Leituras de hoje: Deuteronômio 9: 4b10; Salmo 79: 8, 9, 11, 13; Lucas 6: 36–38.

São Casimiro

Terça-Feira, 02 de Março

Aja com justiça

São Casimiro foi um príncipe polonês com lendária generosidade para os pobres. Existe algum sacrifício que você
poderia fazer hoje para dar generosamente aos pobres
em sua homenagem? Considere o que Abraão disse no
final da leitura do Evangelho de hoje. Como tem A ressurreição de Cristo dentre os mortos o convenceu a ser misericordioso? Leituras de hoje: Jeremias 17: 5-10; Salmo
1: 1-2, 3, 4 e 6; Lucas 16: 19–31.

Sexta-Feira, 05 de Março

Repetidamente, os profetas e Jesus nos chamam para
desistir de nosso caminhos pecaminosos e agir com jusDesde o nascimento, os seres humanos preferem olhar
para outros seres humanos enfrenta mais do que qualquer tiça. Não conseguimos reconhecer que o bens de criação
outra coisa. Viemos ao mundo prontos para relacionamen- são destinados a todas as pessoas e se agarram firmemente ao que temos quando muitos não têm o suficiente.
tos de amor. No entanto, quando buscamos esse amor,
Hoje opte por comer um almoço ou jantar simples e doe o
perdemos a marca. Em vez de amor autêntico, que nos
afirma e nos desafia, buscamos aprovação, aclamação e custo poupança para uma instituição de caridade que
atende aqueles que não têm segurança alimentar.
status. Procuramos relacionamentos que nos reflitam de
Leituras de hoje: Gênesis 37: 3-4, 12-13a, 17b-28a; Salvolta a nós mesmos em uma luz positiva. Humildade é
mo 105: 16–17, 18–19, 20–21; Mateus 21: 33–43, 45–46.
optar por sair desta invencível jogos. É saber que temos
uma identidade que não pode ser tirado de nós: filho amaSábado, 06 de Março
do de Deus. Uma vez que aceitamos que este é o amor
que procuramos, o amor que fundamenta nosso ser, não Amor misericordioso
nos preocupamos mais com onde nos encaixamos. Pode- Passe algum tempo refletindo sobre as palavras de Jesus
mos em vez disso, imite aquele que se humilhou, que en- na parábola do filho pródigo e permita-se ouvi-la com
trou nossa semelhança, que viveu no amor. Leituras de
novas orelhas. O filho se comportou como se seu pai estihoje: Isaías 1:10, 16–20; Salmos 50: 8–9, 16bc – 17, 21 e vesse morto, ainda o pai cuidou do filho, correu para ele,
23; Mateus 23: 1–12.
o abraçou, e deu uma festa para comemorar seu retorno.
O que isso diz sobre a vastidão do amor misericordioso
de Deus por você? Existe alguma coisa que você poderia
Quarta-Feira, 03 de Março
fazer e que Deus não perdoou? Leituras de hoje:
Santa Katharine Drexel
Santa Katharine Drexel era uma herdeira na Filadélfia que Miquéias 7: 14-15, 18-20; Salmo 103: 1-2, 3–4, 9–10, 11–
sentía incrivelmente comovido com a situação dos nativos 12; Lucas 15: 1-3. 11–32.
americanos e Afro-americanos nos Estados Unidos no
final do século XIX século. Ela reconheceu essa atração
em seu coração como uma chamada de Deus, e ela desistiu de sua fortuna e fundou um religioso ordem, estabelecendo missões e escolas que serviram a estes grupos.

O maior entre vocês
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