DOMINGO DE RAMOS DA PAIXAO DO SENHOR

Faça-nos um Presente
Pai,
através da dádiva do seu filho,
você continuou o trabalho iniciado
na criação,
desenhando tudo que você fez para si mesmo,
redimindo o mundo, trazendo tudo para a luz do
seu amor através do seu próprio dom.

Ajude-nos a entrar nos mistérios dessas
feriados. Dê-nos a força para seguir onde o pastor
lidera, abraçando nossa cruz,
renunciando a tudo o que não é amor,
oferecendo tudo o que recebemos de volta para
você, para que possamos participar do mundo
lazer. Pedimos isso por Cristo nosso Senhor.
Amém.

DOMINGO DE RAMOS, 28 de Março de 2021

Vendo a Nós Mesmos na História
Leituras de hoje: Procissão: Marcos 11: 1-10 ou
João 12: 12- 16; Mass: Isaías 50: 4–7; Salmo 22:
8–9, 17–18, 19–20, 23–24; Filemom 2: 6–11;
Marcos 14: 1-15: 47. Como semana santa
começa, anunciamos Jesus quando ele entra triunfantemente em Jerusalém. Gritamos:
“Hosana!” A emoção de sua chegada chega nós
através do tempo e do espaço. Jesus é aquele
por quem Israel estava esperando.
Ele trará o tão almejado reino de justiça e paz.
De boas-vindas jubilantes, o clima muda rapidamente, e em pouco tempo a multidão grita novamente, desta vez não "Hosana", mas “Crucifica
-o!” Uma maneira de refletir sobre os eventos de
Jesus vida, morte e ressurreição é imaginar-nos
no história.

Se você fizesse parte da multidão, o que poderia
ter feito você está animado com Jesus quando
ele entrou? O que você pode ter sentido conforme a opinião pública mudou e as pessoas
ficaram com medo de ele? Você é um dos
discípulos? Como você se sente no jardim como
Jesus ora? Como é quando ele é preso? Outra
perspectiva que você pode adotar é a das mulheres. Eles vieram com Jesus a Jerusalém e
foram testemunhas a tudo o que aconteceu. Como seria ver o paixão através de seus olhos?

Entrando na Semana Santa, abra espaço para o
silêncio, oração e reflexão. Prepare-se para
comemorar o o maior de todos os mistérios, o
momento que redimiu todos história:
a ressurreição.
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ESTA SEMANA EM CASA
Segunda-Feira, 29 de Março

Quinta-Feira, 01 de Abril
Eu Dei a Você um Modelo para Seguir

Vez após vez, Jesus superou as expectativas das pessoas ao seu redor. “Você me chama de 'professor' e
Jesus usa as ações de Maria, ungindo seus pés, para dis'mestre' e com razão, pois realmente estou ”, diz ele.
cutir nuevamente seu enterro; como o grão de trigo, sua
Essas palavras transmitem poder e autoridade. O que o
morte trará muita fruta. Tudo na vida de Jesus neste momestre e o professor fazem? Ele se esvazia de tudo o que
mento está apontando em direção ao sacrifício de sua
o mundo valoriza. Na missa da Ceia do Senhor na Quinta vida. Procure pinturas online de Maria ungindo os pés de
feira Santa, o padre lava pés. Se você normalmente não
Jesus e usá-los para enriquecer sua reflexão hoje.
comparece a esta missa, tente fazê-lo. A beleza deste
Leituras de hoje: Isaías 42: 1-7; Salmo 27: 1, 2, 3, 13–14;
momento atinge até mesmo as crianças. Leituras de hoje
João 12: 1–11.
: Êxodo 12: 1–8, 11–14; Salmo 116: 12-13, 15-16 aC, 17–
18; 1 Coríntios 11: 23–26; João 13: 1–15.

Óleo Perfumado

Terça-Feira, 30 de Março
Luz Para as Nações

Em Isaías, ouvimos sobre o servo cujo papel é restaurar
Israel e seja uma luz para as nações. Esta era a grande
esperança das pessoas. Mesmo aqueles mais próximos
daquele que reconhecemos como aquele servo o rejeitou.
Judas começa a obra de sua traição, e Jesus prediz a
negação de Pedro. Porque ele estava totalmente
humano, Jesus conhecia o aguilhão da rejeição. Ele modela o reino de paz e justiça que ele inaugura. Leituras
De hoje: Isaías 49: 1–6; Salmo 71: 1–2, 3–4a, 5ab – 6ab,
15 e 17; João 13: 21–33, 36–38.

Quarta-Feira, 31 de Março
Traído

Jesus sabia que Judas o trairia, mas não procurou se proteger. O servo de Isaías dá as costas para aqueles que
batem ele e suas bochechas para aqueles que arrancam
sua barba, confiando que Deus o vindicará. Ao longo da
paixão, Jesus aceita o que está por vir por causa dessa
mesma confiança. O mal e as injustiças no mundo são
perturbadoras. Jesus reconhece o quebrantamento e não
luta contra quem magoa ele. Mas a totalidade de sua vida
está trazendo o reino da justiça e da paz, fazendo o trabalho que vai curar o mundo de seu quebrantamento.
Como podemos seguir neste caminho?
Leituras de hoje: Isaías 50: 4-9a; Salmo 69: 8–10, 21–22,
31 e 33–34; Mateus 26: 14–25.

Sexta-Feira, 02 de Abril
Pelas Suas Feridas Fomos Curados

Porque Jesus era totalmente humano, ele conhecia todos
os aspectos do experiência humana, incluindo rejeição,
sofrimento e morte. Se saltarmos deste momento para a
ressurreição, não conseguiremos aprecie que Jesus está
conosco em nossos momentos mais sombrios, esperando
conosco enquanto esperamos na capacidade de Deus
para transformar até aqueles momentos. Reserve um
tempo para uma oração silenciosa, refletindo sobre o
cruz e o amor misericordioso de Jesus. Leituras de hoje:
Isaías 52: 13—53: 12; Salmo 31: 2, 6, 12–13, 15–16, 17,
25; Hebreus 4: 14–16, 5: 7–9; João 18: 1-19: 42.

Sábado, 03 de Abril

Na Vigília Pascal, as leituras conduzem -nos à salvação
história, da criação à descoberta do túmulo vazio.
Vemos como Deus preparou o mundo para sua redenção.
Leituras de hoje: Gênesis 1: 1—2: 2; Salmo 104: 1-2, 5-6,
10, 12, 13–14, 24, 35 ou Salmo 33: 4–5, 6–7, 12–13, 20–
22; Gênesis 22: 1–18; Salmos 16: 5, 8, 9–10, 11; Êxodo
14: 15-15: 1; Êxodo 15: 1–2, 3–4, 5–6, 17–18; Isaías 54: 5
–14; Salmo 30: 2, 4, 5–6, 11–12, 13; Isaías 55: 1–11;
Isaías 12: 2-3, 4, 5-6; Baruque 3: 9-15, 32-4: 4; Salmo 19:
8, 9, 10, 11; Esdras 36: 16–17a, 18–28; Salmo 42: 3, 5;
43: 3, 4 ou Isaías 12: 2-3, 4bcd, 5–6 ou Salmo 51: 12–13,
14–15, 18–19; Romanos 6: 3-11; Salmo 118: 1–2, 16–17,
22–23; Marcos 16: 1–7.
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