Quarto Domingo de Páscoa

O Senhor é Meu Pastor

Ele me guia por caminhos certos
por causa de seu nome.
Mesmo que eu ande pelo vale do
sombra da morte,
Não temerei mal algum, pois você está comigo;
sua vara e seu cajado me consolam. Amen.

O senhor é meu pastor;
não há nada que me falte.
Em pastos verdes ele me faz deitar;
para águas calmas ele me conduz;
ele restaura minha alma.

25 de Abril de 2021

O Bom Pastor
Leituras de hoje: Atos 4: 8-12; Salmo 118: 1, 8-9,
21-23, 26, 28, 29; 1 João 3: 1–2; João 10: 11–18.
Jesus diz: “Eu sou o bom Pastor." A imagem do
Bom Pastor é uma que mostra um amor que é
protetor e um amor que mostra preocupação
completa com o outro. Este amor é mais
complete expressa quando o pastor dá a vida na
cruz para as ovelhas. Para os ouvintes de Jesus,
a imagem de um pastor seria são familiares. A
comunidade morava mais perto da terra do que
muitos fazem hoje e sabia o que o trabalho de
pastorea implica. Além disso, vivo em sua
memória estava David, o rei pastor, o governante
de seus ancestrais de quem o o messias estava
por vir. Os ouvintes de Jesus também teriam
conhecido dos maus pastores, pastores que o
profeta Ezequiel fez referência.

O próprio Jesus contrasta com o Bem Pastor com
o homem contratado que trabalha por
pagamento. O bom Pastor zela pelas ovelhas
com amor. Como Salmo 23 afirma, o pastor cuida
de suas ovelhas, levando-as a “Águas paradas” e
guiando-as “pelos caminhos certos”. Ambos
Judeus e cristãos obtêm consolo desta oração
representação de Deus como um pastor, com
uma vara e um cajado que fornecer conforto.
Copie as palavras do Salmo 23. Qual palavra ou
frase se destaca mais para você? O que mais te
impressiona? Usar lápis, pastéis ou marcadores
para iluminar seu salmo copiado. Escolha
desenhar ou sombrear impressões ou trabalhar
em menos ilustração abstrata. Enquanto você
está trabalhando, pondere o grande presente do
amor protetor do pastor. Refletir sobre o que
significa ser ovelha do Senhor.
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ESTA SEMANA EM CASA
Segunda-Feira, 26 de Abril
Ouvindo Sua Voz

Quinta-Feira, 29 de Abril
Santa Catarina de Siena

Santa Catarina de Siena era uma mulher italiana que não
era medo de falar a verdade, mesmo quando não era o
que as pessoas queria ouvir. Leia mais sobre a vida desta
As ovelhas ouvem a voz do Bom Pastor e a reconhecem.
mulher que teve experiências místicas na oração. Deus
Quando você ouve a voz do pastor com mais clareza? Isto
está chamando você para falar a verdade em
é difícil de ouvir em meio ao barulho do mundo. Leve cincircunstâncias difíceis? Em Santa Catarina dia, a Igreja
co a dez minutos para escuta silenciosa. Se acalmar seus
passava por dificuldades, assim como hoje.
pensamentos for difícil, caminhar pode ajudar a acalmar
Como podemos usar sua vida e seus escritos para nos
sua mente. Outra ferramenta para contemplação é fazer
inspirar em ambos oração e ação? Leituras de hoje: Atos
um diário desenhando ou escrevendo. O movimento em
13: 13–25; Salmo 89: 2-3, 21-22, 25 e 27; João 13: 16–
que nos engajamos pode ajudar a acalmar nossos
20.
pensamentos para que pode ouvir Deus chamando por
nós. Leituras de hoje: Atos 11: 1-18; Salmo 42: 2-3, 43: 34; João 10: 1–10.
Sexta-Feira, 30 de Abril

Terça-Feira, 27 de Abril
Fazendo Ovelhas, Sendo Ovelhas

Pregação de Paulo

São Paulo prega, mostrando Jesus como o cumprimento
do promessas de Deus a Israel. Quando os cristãos leem
Molde ovelhas de argila ou faça-as com cartolina, palitos as Escrituras, nós também olhamos para o que aconteceu
no início da história da salvação em luz da vida, morte e
de dente e bolas de algodão. Cada membro da família
ressurreição de Jesus. Faz o seu paróquia tem um estudo
pode fazer seu ou suas próprias ovelhas. Em seguida,
adicione-os à sua área de oração para ajudar você reflete das Escrituras que você pode assistir? Lendo o
A palavra junto em comunidade é uma forma de guiar
sobre sua identidade como ovelha do Bom Pastor.
nossas interpretações. Leituras de hoje: Atos 13: 26-33;
Como o pastor restaura sua força? Como é isso
Salmo 2: 6–7, 8–9, 10-11ab; João 14: 1–6.
você não falta nada? Refletindo sobre essas questões
juntos como um família é uma ótima maneira de formar
crianças na fé. Leituras de hoje: Atos 11: 19-26; Salmo
Sábado, 1 de Maio
87: 1b – 3, 4–5, 6–7; João 10: 22–30.

São José Operário

Quarta-Feira, 28 de Abril
Vida Nova

Com a chegada da primavera e uma nova vida se espalha
pelo mundo, é como se o mundo natural nos lembrasse da
ressurreição. Faça um pequeno plantador suspenso de
flores da primavera, e traga para um vizinho que está sem
sair de casa ou para alguém que está sozinho. Sente-se e
visite, buscando conexão. Esta também é uma maneira de
trazer uma nova vida. Você pode optar por fazer isso para
vários vizinhos. O plantio e a visita são uma ótima
maneira para as famílias construir relacionamentos com
pessoas em sua comunidade. Leituras de hoje: Atos 12:
24—13: 5a; Salmo 67: 2-3, 5, 6 e 8; John 12: 44–50.

Quando pensamos em São José, muitas vezes meditamos
sobre o que é chamada de vida oculta de Jesus. Estes
são os muitos días quando a Sagrada Família estava em
casa em Nazaré. Em termos de o tempo gasto e o amor
que existia, esses dias não eran muito diferente do tempo
com nossas famílias. Maria e José eram observadores
dos costumes dos judeus de sua época, e hospitalidade
teria sido importante para eles. Talvez você poderia
convidar alguém para jantar em sua casa, imitando
sua prática. Seria especialmente bom se você convidasse
uma pessoa que possa estar passando por um momento
difícil ou alguém que esteja não um convidado regular em
sua casa. Leituras de hoje: Atos 13: 44–52; Salmo 98: 1,
2–3ab, 3cd – 4; João 14: 7–14. Apropriado Evangelho
para José: Mateus 13: 54–58
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