QUARTO DOMINGO DA QUARESMA
Viva na luz
Pai amoroso,
no amor você criou o mundo,
e no amor você enviou seu redentor.
Você ligou cedo e com frequência
aos nossos ancestrais.
Cedo e frequentemente você liga para nós
também. Seja misericordioso conosco.
Fomos feitos à sua imagem
e semelhança.
Você viu que éramos muito bons.
Tínhamos tudo o que precisávamos, mas você
queria nos dar mais.
Este presente, que não podemos merecer,
é o presente da vida do seu Filho.
Ajude-nos a viver em sua luz.
Guia-nos para longe da escuridão,
que nós, novas criações, podemos fazer o
boas obras para as quais somos chamados.
Pedimos isso por Cristo nosso Senhor.
Amém.

Domingo, 14 de Março de 2021

Chamado Para a Luz
Leituras de hoje: 2 Crônicas 36: 14-16, 19-23;
Salmo 137: 1–2, 3, 4–5, 6; Efésios 2: 4-10; João
3: 14–21. "Para Deus amou o mundo de tal
maneira que deu seu único Filho, para que todo
aquele que acredita nele pode não perecer, mas
pode tenha vida eterna. ” A beleza, simplicidade
e simplicidade desta Escritura verdade inspira as
pessoas a responder ao chamado de Jesus para
espalhar o Boas notícias. Embora saibamos que
Deus fez o mundo e tudo nele e vimos que era
bom, também vemos que o mundo está cheio de
escuridão e dificuldade. Como isso pode ser?
Cada um de nós pode pensar em eventos mundiais que partem nosso coração. Não queremos
pensar sobre como nossas ações contribuem
para o que parte o coração dos outros. Em
Crônicas, ouvimos que Deus enviou mensageiros

cedo e frequentemente para chamar as pessoas
para longe de suas decisões destrutivas. No
Evangelho, ouvimos que o povo preferia as
trevas à luz. Uma luz forte pode deslumbrar nossos olhos. Pode revelar coisas que não eram
visíveis no escuro. Podemos preferir sentar no
Sombrio. Mas por causa do grande amor de
Deus, afirma Efésios, nós recebemos um
presente que não merecemos. Trazido à vida em
Cristo Jesus, podemos viver. Devemos nos
afastar de nosso desconforto, nossos sentimentos de exposição e vulnerabilidade, e sair para
fazer o trabalho para o qual fomos chamados por
meio nosso batismo. Existe algo em sua vida que
te faz prefere a escuridão? Como você pode tirar
seu poder expondo-o à luz?
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ESTA SEMANA EM CASA
Segunda-Feira, 15 de Março
Palavra que dá vida

O segundo sinal de Jesus na Galiléia, a cura do oficial
criança, ocorre à distância. A palavra de Jesus fornece
cura e vida para o menino, que está perto da morte. Nós
até ouvimos que o a febre o deixou no momento em que
Jesus falou. A palavra de Jesus dá novo vida. Ouvimos
em Isaías a profecia dos novos céus e a nova terra. “O
som de choro não será mais ouvi lá. ” Como esta palavra
de cura de Jesus é um sinal do que está por vir? O que
você acha que o reino vindouro será gostar? Leituras de
hoje: Isaías 65: 17-21; Salmo 30: 2 e 4, 5-6, 11-12a e
13b; João 4: 43–54.

Quinta-Feira, 18 de Março
São Cirilo de Jerusalém

São Cirilo de Jerusalém foi bispo e doutor da
Igreja que viveu no século IV. Ele escreveu para aqueles
que estavam em processo de se tornarem cristãos e também contra as heresias que estavam causando divisões
dentro da Igreja. São Cirilo foi um grande catequista.
Existe uma oportunidade para você ensinar outras pessoas sobre a fé? Leituras de hoje: Êxodo 32: 7–14; Salmo
106: 19–20, 21–22, 23; João 5: 31-47

Sexta-Feira, 19 de Março
São José

A vocação de São José foi uma das mais importantes da
história. Deus fala com São José em sonhos, mas José
não tem dificuldade em distinguir a voz de Deus de outras
vozes. Ele age de acordo com as palavras que ele recebe. E assim fazendo, ele protege Maria e Jesus das foTerça-Feira, 16 de Março
rças que desejam prejudicar eles. Podemos supor que
Pegue Seu Tapete
sua consciência da voz de Deus pode se originar em uma
Mais uma vez, a palavra de Jesus traz cura e vida. Depois vida inteira de atenção à presença e ação de Deus em
de encontrando a palavra curadora de Jesus, um homem sua vida. Em nosso tempo, assim como em São José,
que foi doente por muitos anos é capaz de pegar sua es- outras vozes disputam nossa atenção e resposta. Pergunteira e andar, com todas as possibilidades que esta nova te São José para interceder por você, para pedir a Deus
vida sugere. A palavra de Jesus dá vida. Tem poder. Es- para ajudá-lo a ouvir como ele faz. Em seguida, passe
colha uma frase que Jesus declara em Escritura e copie
algum tempo ouvindo a voz de Deus em oração silenciotrês vezes. Como a palavra de Jesus está convidando
sa, com as Escrituras ou na voz de uma pessoa de confiavocê para uma nova vida hoje? Leituras de hoje: Ezequiel nça amigo. Leituras de hoje: 2 Samuel 7: 4-5a, 12-14a,
47: 1-9, 12; Salmo 46: 2–3, 5–6, 8–9; João 5: 1–16.
16; Salmo 89: 2–3, 4–5, 27 e 29; Romanos 4:13, 16–18,
22; Mateus 1:16, 18–21, 24a ou Lucas 2: 41–51a.

Quarta-Feira, 17 de Março
São Patrício

São Patrício foi bispo da Irlanda no século V. Ele
foi responsável pela conversão pacífica da Irlanda para
Cristandade. Sequestrado e vendido como escravo na
Irlanda, ele voltou como missionário para usar seu conhecimento da língua e da cultura irlandesa para evangelizar.
Comemore São Patrício, patrono da Irlanda, vivendo como uma testemunha amorosa de Jesus, para que outros
possam ser conduzidos a Cristo através do seu amor.
LeiturasDe hoje : Isaías 49: 8–15; Salmo 145: 8–9, 13cd –
14, 17–18; João 5: 17–30.

Sábado, 20 de Março
Quem é você, Jesus?

Como Jesus ensinou sobre o reino de Deus e fez muitos
sinais, as pessoas que ouviam estavam divididas sobre
sua identidade. E se Jesus é o messias, ressuscitado dos
mortos, há uma razão para nossa esperança. A base de
toda realidade é um amor mais forte do que morte. No
entanto, muitas vezes, esperança e confiança são colocadas em outras coisas, e as decisões são baseadas no
medo e não no amor. Como você pode reorientar sua vida
para que suas escolhas sejam guiadas pelo amor, não
medo? Leituras de hoje: Jeremias 11: 18–20; Salmo 7: 23, 9bc – 10, 11–12; João 7: 40–53.
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