QUINTO DOMINGO DA QUARESMA

Transforme-nos
Deus amoroso,
através de todas as idades você cria uma nova
vida e ver se é bom. Tendo nos dado bons
presentes, você deu mais: você se deu,
fazendo algo completamente novo
a partir do momento do sim de Maria.
Você transforma até a morte, a dor,

e sofrimento.
Você transforma finais em começos,
sementes enterradas para plantas frutíferas.
Transforme-nos, ajude-nos a seguir onde
você lidera, para que possamos viver com você
para sempre.
Pedimos isso por Cristo nosso Senhor.
Amém

Domingo, 21 de Março de 2021

O Grão de Trigo
Leituras de hoje: Jeremias 31: 31-34; Salmo 51:
3-4, 12-13, 14-15; Hebreus 5: 7–9; João 12: 20–
33. Depois de triunfante entrando em Jerusalém,
Jesus sabe que sua paixão é iminente. Ele também sabe que ninguém ao seu redor espera o
que é prestes a ocorrer. Jesus usa a imagem de
uma semente para ajudar seu amigos para entender.

se quebra à medida que a planta dentro dele
começa a crescer e se desenvolver.

A semente em si deixa de existir de uma forma
significativa. Desde o início, porém, a perspectiva de uma nova vida, o germe, estava dentro a
semente. Jesus reconheceu que sua vida tinha
que ser sacrificada para que a potencialidade da
vida eterna se cumpra. Através de Jesus, o
germe da vida eterna existe em nós como bem.
“A menos que um grão de trigo caia no chão e
morra, permanece apenas um grão de trigo; mas Ele nos diz que o discipulado envolve imitá-lo.
se morrer, produz muita fruta. ” Como a semente, Nós temos que deixar a semente de nossa vida
atual se separar para o nova planta para crescer.
Jesus morrerá. Como a semente, Jesus dará
muitos frutos, vida eterna dada a cada um de
Um diário sobre a experiência de deixar de lado
nos. Sua morte, quando ele é "levantado da ter- o antigo vida a fim de nutrir o novo.
ra" no cruz, “atrairá todos” a ele.
Quando uma semente é plantada, o tegumento
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ESTA SEMANA EM CASA

Quinta-Feira, 25 de Março
Anunciação do Senhor

Segunda-Feira, 22 de Março
Nem eu te condeno

A mulher apanhada em adultério esperava morrer. Em vez
disso, ela ouve: “Nem eu te condeno. Vá, [e] de agora em
diante faça não peques mais. ” O que ela deve ter sentido
naquele momento, ser perdoado? Este mesmo perdão
está disponível para todos nós vez que pedimos por isso.
A misericórdia de Deus está sempre lá, às veces só precisamos comemorar. Examine sua consciência. Não
um é perfeito. Receba o sacramento da reconciliação e
você sentirá toda a força do amor misericordioso de Deus.
Leituras De hoje: Daniel 13: 1–9, 15–17, 19–30, 33–62 ou
13: 41c – 62; Salmo 23: 1–3a, 3b – 4, 5, 6; João 8: 1–11
.

Terça-Feira, 23 de Março

Uma jovem terá um filho e o chamará de Emmanuel,
que significa “Deus está conosco”. As palavras de Isaías
nos levam a a casa de Maria em Nazaré, onde uma jovem
está tratado como "favorito". Ela está perturbada, e o anjo
diz a ela para não ter medo. A jovem não tem medo. Dela
palavras vão mudar a história: "Que seja feito para mim
de acordó à sua palavra. ” A partir do momento do sim de
Maria, Deus começou para fazer algo completamente novo no mundo. A vocação de Maria é única, mas sua resposta, sim, é algo que somos capaz de imitar. Rezar o
Rosário hoje, e pedir a Maria intercessão para que você
seja mais parecido com ela para responder com um
bravo sim ao chamado de Deus. Leituras de hoje: Isaías
7: 10-14, 8:10; Salmo 40: 7–8a, 8b – 9, 10, 11; Hebreus
10: 4-10; Lucas 1: 26–38.

Voz de Deus

À medida que a Semana Santa se aproxima, passe cinco
a dez minutos em silencio refletindo sobre a presença e
ação de Deus em sua vida. Quando você ouviu a voz de
Deus hoje? Quando você se sentiu calmo e pacífico?
Quando você sentiu que não cumpria o que Deus estava
chamando você para fazer? Como você pode ajustar sua
vida para estar mais aberto à vontade de Deus? Leituras
de hoje: Números 21: 4-9; Salmo 102: 2–3, 16–18, 19–21;
João 8: 21–30.

Quarta-Feira, 24 de Março
Verdade Desconfortável

Deus falou com Abraão e Abraão creu. A confiança
Abraão tinha em Deus, o guardador das promessas, o
diferencia. Jesus contrasta a confiança de Abraão, sua
crença na verdade, com a reação que Jesus enfrenta ao
ensinar e pregar. A verdade pode ser desconfortável. Talvez você tenha estado com uma criança pequena
que, livre de lições sobre polidez, descreve um
situação com uma precisão embaraçosa. Essas situações
passam em um momento. A verdade que Jesus testificou
tinha o poder a desconfortar mais profundamente, mas ele
nos diz "a verdade estabelecerá você esta livre." O que
isso significa na sua vida? Leituras de hoje: Daniel 3: 1420, 91-92, 95; Daniel 3:52, 53, 54, 55, 56;
João 8: 31–42.

Sexta-Feira, 26 de Março
Um Novo Caminho

Jesus se encontra em apuros com as autoridades
novamente e novamente porque o reino de Deus, que ele
veio inaugurar, não atendeu às expectativas do povo.
Jesus ficou com aqueles que não tinham poder, autoridade e status, e nas bem-aventuranças, ele nos diz que ficar ao lado deles é de pé com ele. Como você pode
abraçar aqueles que estão à margem? Leituras de hoje:
Jeremias 20: 10–13; Salmo 18: 2-3a, 3bc – 4, 5–6, 7;
João 10: 31–42.

Sábado, 27 de Março
Deus Transforma

Perto da Semana Santa, as leituras mostram a trama
Contra Jesus está ficando mais forte. A conspiração
contra Jesus era sobre autopreservação, mas as palavras
de Caifás involuntariamente testemunham o que Deus
estava fazendo: “Ele profetizou que Jesus iria morrer para
a nação, e não apenas a nação, mas também para reunir
em um dos filhos dispersos de Deus. ” Leituras de hoje:
Esdras 37: 21–28; Jeremias 31:10, 11-12abcd, 13; João
11: 45–56.
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