Terceiro Domingo de Páscoa

Ressurreição
Pai amoroso,
você ressuscitou Jesus dos mortos
e naquele momento ofereceu uma nova vida
para o mundo inteiro.
A criação foi feita de novo em você.
Ajude-nos a ver seu trabalho no mundo

nas incontáveis maneiras de transformar cada
coisa escura
e traga-o à luz do seu amor.
Transforme nossos corações,
iluminar nossas mentes,
e ajude-nos a ter esperança em você.
Pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amen.

18 de Abril de 2021

Esperança sempre
Leituras de hoje: Atos 3: 13-15, 17-19; Salmo 4:
2, 4, 7-8, 9; 1 João 2: 1–5a; Lucas 24: 35–48. Em
Jesus, a Escritura textos sobre o messias
sofredor são cumpridos. As pessoas esperava
um tipo diferente de messias, um governante que
iria derrubar os romanos, muitos não sabiam o
que fazer de Jesus. Após sua morte, muitos não
estavam mais interessados nele. No entanto,
seus discípulos continuaram a proclamar sua
morte e ressurreição. É interessante que os
discípulos continuaram a enfatizar a morte de
Jesus. No mundo de hoje, as pessoas se sentem
desconfortáveis com o sofrimento e prefere que
os outros superem o seu rapidamente. Um indivíduo que passou por uma experiência difícil
pode ser instruído a “superar isso” o mais rápido
possível. Eles podem começar a entender que
outros não querem compartilhar sua dor,

deixando-os para processar a dor e lidar com
seus problemas isoladamente. Quando o
sofrimento é algo a ser superado e esquecido,
não há possibilidade de sendo redimido.
Nenhuma chance de esperança é oferecida. A
Igreja tem um grande dom para oferecer à nossa
cultura. Ela oferece o conhecimento de que o
sofrimento não tem a última palavra - que dor e
morte, e qualquer escuridão podem ser transformado. Que o sofrimento pode ser transformado
não diminua a dor. Imagine a terrível dor que
Jesus experimentou na cruz. Nada sobre isso
estava bem. Mas nós acredito que a dor pode ser
transformada. Essa é a essência de ressurreição.
Quando unimos nossos sofrimentos a Jesus,
quando nós o convidamos para eles conosco,
percebemos a possibilidade de ressurreições em
nossas vidas. Sempre há esperança.
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ESTA SEMANA EM CASA

Quinta-Feira, 22 de Abril
Pão do céu

Jesus mostra ao povo que Deus os tem preparado para
ele. Enquanto ele explica que a vida vem comendo o pão
que é seu Corpo, ele mesmo, ele se lembra do maná que
Uma maneira de levar a época da Páscoa adiante é olhar trouxe vida ao povo de Israel no deserto. Quando os catópara o vida da comunidade cristã primitiva. Em Atos, ouvi- licos lêem as Escrituras, olhamos para a lei e os profetas
mos como Santo Estêvão, o primeiro mártir, estava em
e toda a história da salvação à luz do que aconteceu em
conflito com os religiosos líderes por causa de seu trabal- Jesus. Leia Êxodo 16. Pense em como isso enriquece sua
ho em nome de Jesus. Essa história seria maravilhoso
compreensão das palavras de Jesus. Em seguida, asse
para as crianças se transformarem em uma peça ou para um pão. Pense no que pode significar para Jesus ser um
os adultos devem registrar como um relato em primeira
alimento tão fundamental. Leituras de hoje: Atos 8: 26 -40;
pessoa, imaginando-se como participantes da história.
Salmo 66: 8–9; 16–17, 20; João 6: 44–51.
Leituras de hoje: Atos 6: 8-15; Salmo 119: 23–24, 26–27,
29–30; João 6: 22–29.

Segunda-feira, 19 de abril
Stephen fala a verdade

Terça-Feira, 20 de Abril
Saul

Pela presença de Saul no apedrejamento de Estêvão,
Saul deu sua consentir com a execução do primeiro mártir. Saul, entretanto, permitiu que Deus o transformasse.
Como apóstolo, Paulo usou seu dons para edificar o Corpo de Cristo. Pense nas maneiras como ele trouxe a luz
de Cristo a outros. Ele foi inicialmente um dos
os perseguidores da Igreja. Não importa o que tenhamos
feito, Deus está sempre pronto com misericórdia e perdão. Deus é sempre pronto para nos chamar para fazer
seu trabalho no mundo. Leituras de hoje: Atos 7: 51-8: 1a;
Salmo 31: 3cd – 4, 6 e 7b e 8a, 17 e 21ab; João 6: 30-35

Sexta-Feira, 23 de Abril
Saul, por que você me persegue?

A história da conversão de São Paulo é frequentemente
retratada na arte. Leitura Atos 9: 1–20 em voz alta. Passe
uma hora com sua família, cada desenhando ou pintando
o que você ouve e compartilhando sua arte reflexão um
com o outro. Você também pode escolher atuar a cena.
Pesquise online por outras representações deste momento na história, e veja como seu reflexo é semelhante ao
de outros artistas. Leituras de hoje: Atos 9: 1-20; Salmo
117: 1bc, 2; João 6: 52–59.

Sábado, 24 de Abril
Confiar naquele que dá vida

No Evangelho de hoje, muitos se afastam de Jesus porque seus ensinamentos são difíceis. Pedro diz: "Mestre, a
quem nós vamos? Você tem as palavras da vida eterna."
Jesus é o Pão da Vida e nele está a nossa esperança. Ele
Eu pessoalmente muitas vezes encontraram conforto nas
compartilha ele mesmo conosco na Eucaristia, para que
palavras de Pedro. Nem sempre é fácil seguir Jesus. Às
possamos ter vida eterna. Quando você vai à missa, recevezes, seus ensinamentos são difíceis. Como as palavras
ba este presente, ouvindo o que Deus está chamando
de Pedro podem se tornar suas palavras? Como eles
você para fazer enquanto recebe comida para sua jornapodem se tornar sua oração? Leituras de hoje: Atos 9: 31da. A Eucaristia é chamada de fonte e ápice da nossa fé.
42; Salmo 116: 12–13, 14–15, 16–17; João 6: 60-69.
Como você pode torná-lo mais central em seu vida? Leituras de hoje: Atos: 8: 1b-8; Salmo 66: 1-3a, 4-5, 6–7a;
João 6: 35–40.

Quarta-Feira, 21 de Abril
O pão da vida
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