Segundo Domingo de Pascua

Que nossa alegria possa ser
completa

fazendo uma coisa nova.
Você nos dá sua vida. Ajude-nos a honrar esse
presente, para que possamos usar a vida que
Ó Deus,
temos sido dado para server e esteja disposto a
desde o começo você nos preparou,
deixá-lo com a esperança para que possamos
fazendo-nos à sua imagem,
nos levantar como Jesus, e que nossa alegria
compartilhando conosco todos os bons
presentes, revelando-se para nós ao longo dos seja completa. Pedimos isso por Cristo Nosso
Senhor. Amen.
tempos, até na encarnação, você quebrou
na história de uma nova maneira,
11 de Abril de 2021

Nossa alegria transborda
Leituras de hoje: Atos 4: 32-35; Salmo 118: 2-4,
13-15, 22–24; 1 João 5: 1–6; João 20: 19–31.
Quando Jesus aparece em uma sala trancada e
diz: "A paz esteja com vocês", os apóstolos
regozije-se com a presença de seu Senhor. Jesus então respire eles, dando-lhes o Espírito, e
os comissiona. Deles a alegria na ressurreição
não é só deles. A nova vida que vem de Deus, a
nova vida onde havia apenas morte, muda os
Doze. Atos nos diz que, na Igreja primitiva, as
necessidades de todos eram atendidas. O cristão
comunidade fez parte da inauguração do reino de
justiça e paz, e um sinal do reino. Portanto em
sua comunidade, as demandas de justiça foram
reconhecidas. Nossa alegria de Páscoa deve borbulhar dentro de nós e ser derramado. A alegria
deve nos inspirar para o serviço e

auto-sacrifício em imitação de Jesus. De quem
precisa em seu comunidade não está sendo
atendida? Traga uma cesta de Páscoa para um
membro da sua paróquia, que voltou para casa, e
sente-se e visite para um hora. Pegue um pacote
de fraldas em sua próxima viagem ao armazenálos e deixá-los em um centro que atende famílias
ou mulheres em crise de gravidez. Voluntário para servir em uma sopa cozinha e esteja presente
enquanto sorri e cumprimenta os convidados.
Ligue para uma pessoa que pareça solitária e
marque um horário para conversar.
Quando você encontra uma necessidade e a
atende, outros examinam um
janela para o reino vindouro.
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ESTA SEMANA EM CASA
Quinta-Feira, 15 de Abril
Segunda-Feira, 12 de Abril

Continue a celebração

Uma das coisas bonitas sobre a Páscoa é que por cinquenta días nós celebramos nossa alegria. Faça algo que
A primeira leitura de cada dia tem feito o seu caminho
reflita uma Páscoa costume hoje. Quando meus filhos
através os Atos dos Apóstolos, como em cada época da
eram pequenos, escondíamos plástico ovos por toda a
Páscoa. Nós ouvir sobre a pregação, ensino e cura, e o
casa durante a época da Páscoa. Era uma forma divertida
que ocorreu como resultado. Atos é preenchido com
de manter a alegria da temporada presente para nós.
drama e aventura. Durante a época da Páscoa, tente ler
Você pode continuar a adicionar flores a uma área de
o livro inteiro. Inspire-se por aqueles que "estavam cheios
oração em seu casa, ou adorná-la com branco e ouro,
de o Espírito Santo e continuou a falar de Deus com oupara ajudá-lo a estar presente na estação e lembrar aquesadia. ” Leituras de hoje: Atos 4: 23-31; Salmo 2: 1–3, 4–
les que você ama que ainda estamos na época da cele7a, 7b – 9; João 3: 1–8.
bração. Considere também fazer um cordeiro bolo ou ganhando guloseimas especiais de Páscoa na loja. Leituras
De hoje: Atos 5: 27–33; Salmos 34: 2 e 9, 17–18, 19–20;
Terça-Feira, 13 de Abril
João 3: 31–36.
Nenhuma pessoa necessitada entre nós
Na Igreja Cristã primitiva, a comunidade cuidava de
um outro. A maioria dos abrigos para sem -teto tem uma
Sexta-Feira, 16 de Abril
necessidade constante para o básico, como meias e
roupas íntimas. Imagine o quanto isso é necessário para Pães e peixes
quem não tem. Compre alguns pares de meias ou cuecas, Na multiplicação dos pães e peixes, vemos a
Eucaristia. Vá à missa ou adoração hoje. Aproveite esta
e leve-as para um lugar em seu comunidade que atende
quem está sem casa. Leituras de hoje: Atos 4: 32-37; Sal- oportunidade para agradecer a Jesus pelo grande dom de
si mesmo no Eucaristia. Receba este presente e saia para
mo 93: 1ab, 1cd – 2, 5; João 3: 7b-15.
o mundo e ama como ele ama. Leituras de hoje: Atos 5:
34-42; Salmo 27: 1, 4, 13–14; João 6: 1-15.

Lendo Atos

Quarta-Feira, 14 de Abril

Não podemos ajudar, mas proclamá-lo

“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. ” Os primeiros cristãos não puderam ajudar mas proclamamos as Boas Novas em palavras e ações, e nós são chamados a continuar a fazê-lo. Como você pode trazer aqueles ao seu
redor para a luz do amor de Deus? Leituras de hoje:
Atos 5: 17–26; Salmo 34: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9; João 3: 16–
21.

Sábado, 17 de Abril
Chamado para servir

Ouvimos sobre os apóstolos escolhendo assistentes e
colocando suas mãos sobre esses homens, incluindo
Stephen, que iría seja o primeiro mártir cristão. Eles foram chamados por Deus para servir as necessidades da
comunidade para que ninguém seja à esquerda nas margens. Deus está chamando você para usar seus dons
para servir também. Como Deus está chamando você hoje? Você acha que o caminho para seguir essa chamada
sempre vai ser fácil? Leituras de hoje: Atos 6: 1-7; Salmo
33: 1–2, 4–5, 18–19; João 6: 16-21

© 2021 Publicações de treinamento de liturgia. 800-933-1800. Escrito por Kathryn Ball-Boruff. As citações das escrituras são da New American Bible, edição revisada. Permissão para publicação concedida pela Arquidiocese de Chicago, em 6 de julho de 2020.

