TERCEIRO DOMINGO DA QUARESMA

O Dom da Lei
Deus amoroso,
você deu o dom da lei a Moisés
que as pessoas possam andar na luz
do seu amor.
Em cada época você nos liga de volta coração, mente, alma e força
voltado para você, nosso vizinho amava como a

nós mesmos.
Embora caiamos uma e outra vez,
nos dê força para fazer a sua vontade,
agir com justiça, ser misericordioso e andar
humildemente contigo.
Pedimos isso por Cristo nosso Senhor.
Amém.

Domingo, 07 de Março de 2021

Guarde Meus Mandamentos
Leituras de hoje: Êxodo 20: 1-17; Salmo 19: 8, 9,
10, 11; 1 Coríntios 1: 22–25; João 2: 13–25. Os
Dez Mandamentos são freqüentemente considerados uma lista de regras. Mesmo quando seguido
com muito cuidado, uma pessoa pode perder o
visão mais ampla que eles incorporam. E se cada
pessoa decidisse viver de acordo com a lei de
Deus? E se cada pessoa se esforçasse em direção a este ideal? Os Dez Mandamentos estabelecem a estrutura para um sociedade justa e
pacífica. Se os mandamentos são abordado como uma visão, podemos ver como eles nos ajudam a viver em relacionamento certo com
aqueles que nos rodeiam. Na leitura de Êxodo,
Deus proclama uma bênção que prossegue para
"o milésima geração. . . daqueles que me amam
e guardam meus mandamentos. ”

Quantos recebem a bênção do justiça do justo! O
efeito cascata do pecado é evidente. Padrões de
família que são prejudiciais são difíceis de quebrar, e as ações daqueles ao nosso redor afetam
a maneira como vivemos no mundo. Jesus
freqüentemente entrava em conflito com os
líderes religiosos de sua época porque eles divergiam em suas interpretações de o que significava guardar a lei de Deus. Não havia nada errado com seu desejo de obedecer aos mandamentos de Deus. Talvez, porém, a intensidade
de seu foco os tenha levado a perder a noção de
que a lei era uma visão de um justo e pacífico
sociedade. Ore com os mandamentos. Como eles
podem ajudar você trabalha por um mundo justo?
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ESTA SEMANA EM CASA

Quinta-Feira, 11 de Março
Crescimento Milagroso

Hoje ouvimos que um reino dividido contra si mesmo não
pode ficar de pé. Jesus expulsa um demônio, revelando
São joão de deus
um vislumbre do vindo reino e abrindo espaço para seu
São João de Deus se afastou de Deus em sua juventude,
milagroso crescimento. Ao abandonar nossos pecados e
mas voltou com todo o seu coração e viveu sua vida em
egoísmo, nós também fazemos espaço para o crescimengratidão pela grande misericórdia que ele recebeu. Ele
to milagroso do amor de Deus dentro de nós. Orar
passou a vida dele em extraordinárias obras de caridade
o Rosário hoje na esperança de que o espírito que ele
e amor em nome daqueles que estavam em maior necescultiva expulse tudo o que não é de Deus e ajude a fazer
sidade, sempre com tremendo respeito para aqueles que
isso crescimento milagroso. Leituras de hoje: Jeremias 7:
ele serviu. A misericórdia e o perdão de Deus são sempre
23-28; Salmo 95: 1–2, 6–7, 8–9; Lucas 11: 14–23.
esperando por nós. Quando você sentiu o perdão de Deus
mais plenamente? Como você pode responder com um
Sexta-Feira, 12 de Março
coração agradecido? Leituras de hoje: 2 Reis 5: 1-15b;
O Resumo da Lei
Salmo 42: 2–3, 43: 3–4; Lucas 4: 24–30.
Hoje, o Evangelho nos diz que o amor a Deus e o amor ao
próximo são os princípios básicos que devem governar
Terça-Feira, 09 de Março
nossas vidas. O que significaria amar a Deus com todo o
Não sete, mas setenta e sete vezes
seu coração, alma, mente e força? Como nossas vidas
Por que é tão difícil perdoar? Mesmo sabendo disso
seriam diferentes se nós amou nosso vizinho como a nós
segurar nossa raiva dói, nós meditamos sobre cada pemesmos? Isso significa necesariamente nos colocando
queña errado. Na parábola de hoje do servo implacável, a por último? Diz ame o seu próximo como a si mesmo.
diferença entre o valor das duas dívidas é enorme. este
Como podemos respeitar nossas necessidades para que
contraste nos mostra a grandeza do amor e do perdão de possamos amar outros mais plenamente? Leituras de hoDeus e nos surpreende com nossa mesquinhez. O que
je: Oséias 14: 2–10; Salmo 81: 6c – 8a, 8bc – 9, 10–11ab,
seria significa para você perdoar setenta e sete vezes?
14 e 17; Marcos 12: 28–34.
Perdoar como você foi perdoado? Leituras de hoje: Deuteronômio 3:25, 34–43; Salmo 25: 4–5ab, 6, 7bc, 8, 9;
Sábado, 13 de Março
Mateus 18: 21–35.

Segunda-Feira, 08 de Março

Ó Deus, seja misericordioso

Quando olhamos para nossas vidas, vemos o quanto precisamos da misericórdia e perdão de Deus. Está sempre
lá para nós, exigindo apenas que o procuremos. As pesQuem obedece e ensina
soas usaram as palavras de o cobrador de impostos na
Algumas pessoas se concentram em seguir seu próprio
caminho, não importa o custo. Sabemos, porém, que nos- leitura de Lucas de hoje, "Ó Deus, sê misericordioso para
comigo, um pecador ”, em suas orações expressando
sa vontade muitas vezes nos leva ao erro, buscando
coisas que não são boas para nós, e que nós envolver -se arrependimento. Experimente incorporar esta oração em
sua oração diária como um meios de deixar a misericórdia
em autoengano sobre o que realmente precisamos. Os
de Deus agir sobre você. Leituras de hoje: Oséias 6: 1–6;
dez Os mandamentos fornecem padrões objetivos de
comportamento, mesmo quando a liberdade completa está Salmos 51: 3–4, 18–19, 20–21ab; Lucas 18: 9–14.
dentro deles. Leituras de hoje: Deuteronômio 4: 1, 5–9;
Salmo 147: 12–13, 15–16, 19–20; Mateus 5: 17–19.

Quarta-Feira, 10 de Março
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