Quinto Domingo de Páscoa

Ajude-nos a Permanecer
Pai,
você é o viticultor, que cultiva
a verdadeira videira, nutrindo-o e podando-o
e mantê-lo em boas condições de saúde.
Você nos enxerta na videira no dia do nosso
batismo, e você nos sustenta.

Ajude-nos a guardar o mandamento de
permanecer em seu amor.
Traga muitos frutos em nós. E unidos pelo amor
divino que recebemos, nos traz um relacionamento
mais profundo com você e um ao outro.
Pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amen.

01 de Maio de 2021

Produzindo Fruta
Leituras de hoje: Atos 9: 26-31; Salmo 22: 26-27,
28, 30, 31–32; 1 João 3: 18–24; João 15: 1–8.
“Permanece em mim como eu permanecer em
você. ” Estas palavras do Evangelho
retransmitem que o mesma vida que flui através
da videira também está nos ramos. Por meio dos
sacramentos, recebemos o dom de Deus
própria vida. A imagem dos ramos, sustentada
pela vida de a videira, permite-nos meditar mais
profundamente sobre o que meios de vida.
Alimentados pela graça, damos frutos. O mais
saudável a videira, mais frutos ela dará. No
entanto, nenhum de nós está isolado. Cada um
de nós está intimamente perto de Jesus e de um
outro. O que acontece a um afeta a todos. Quando edificamos a videira, o Corpo de Cristo, somos fazendo o que Jesus pediu: permanecemos
no seu amor. A questão chave é como fazer isso.
Quando uma parte da videira está sofrendo,

todas as partes sofrem. Quando uma pessoa
entre nós está sem comida ou cuidados médicos
ou companheirismo, todos são afetados. Quando
uma pessoa rejeita participação na vida da
videira, falta a própria videira. Quando amamos,
criamos espaço para a outra pessoa crescer.
Quando amamos com auto-sacrifício, como Jesus
faz, somos como o grão de trigo que morre por si
mesmo para dar fruto. Medite sobre a imagem da
videira e dos ramos. Considere o que significa
estar tão intimamente ligado a um outro como a
videira está para seus ramos. Isso muda o seu
imagem de seu relacionamento com Cristo e
outros membros de o Corpo de Cristo? Talvezvocê possa escolher copiar o Escritura ou para
desenhar a videira. Isso pode ajudá-lo a
considerer o que pode significar para sua vida
dar frutos.
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ESTA SEMANA EM CASA

Quinta-feira, 6 de Maio
Permanece no Meu Amor

Jesus nos convida a um relacionamento. Ele nos convida
a permanecer em seu amor, e ele nos diz como: guarde
seus mandamentos. De fazendo isso, diz ele, "sua alegria
Sts. Filipe e Tiago eram apóstolos, e em seu exemplo nós será completa." A alegria é diferente da felicidade. A
veja o que significa seguir Jesus. No Evangelho, Jesus '
alegria perdura enquanto a felicidade é passageira.
resposta às declarações de Philip nos ajudam a chegar a Nossa alegria será completa quando escolhermos o
uma maior compreensão do nosso discipulado. Após a
caminho do amor. Leituras de hoje: Atos 15: 7–21; Salmo
ressurreição, Jesus apareceu aos apóstolos e os comis96: 1–2a, 2b – 3, 10; João 15: 9-11.
sionou a ir para espalhar as Boas Novas. Como pode sua
vida, como a deles, ser uma testemunha do Evangelho?
Leituras de hoje: 1 Coríntios 15: 1–8; Salmo 19: 2-3, 4-5; Sexta-feira, 7 de Maio
João 14: 6–14.
Ameis uns aos outros

Segunda-feira, 3 de Maio
Festa dos Santos. Philip e James

Como podemos amar como Jesus ama? Jesus nos diz o
que nós deve fazer: entregar nossas vidas. Você acha
Terça-feira, 4 de Maio
que ele quer dizer isso literalmente? Alguns podem ser
Um caminho de amor
chamados ao martírio, mas muitos serão não ser. Jesus
“Não deixe seus corações ficarem perturbados ou com
nos diz que o auto-sacrifício está no cerne do que
medo.” Essas palabras de Jesus parecem particularmente
significa amar. Quando nos afastamos do egoísmo e
relevantes para o nosso mundo, onde há parecem ser
egocentrismo, mesmo em pequenas formas, quando
perigos em todos os lugares. Quando as decisões são
agimos commisericórdia e perdão, amamos como Jesus
baseadas por medo, em vez de amor, muitas vezes soama. Leituras de hoje : Atos 15: 22–31; Salmo 57: 8–9, 10
mos levados a lugares não queremos ir. A vida de Jesus
e 12; John 15: 12-17.
foi guiada pelo amor. Ele nos instrui que este é o mapa
também para nós. Leituras de hoje: Atos 14: 19-28; Salmo
145: 10-11, 12-13ab, 21; John 14: 27–31a.

Quarta-feira, 5 de maio
Lá conosco

Sábado, 8 de Maio
Desafiando os valores do mundo

Jesus prediz que seu caminho de amor desafiará aqueles
que coloque em primeiro lugar as coisas que o mundo
valoriza. O Cristianismo é contra-cultural. Como você poConsidere as palavras de Jesus: “peça o que quiser e
de ajudar outras pessoas a tomar decisões com base
será feito para você. ” Isso significa que sempre iremos
obter o desejo do nosso coração? No Salmo 23, ouvimos no amor, não no medo? Apoiando mulheres em gestações
de crise é uma forma de o amor expulsar o medo. Defenisso, porque o Senhor é nosso pastor, não há nada que
nos falte. Você tem tudo que você precisa? Tenha certe- dendo os direitos de imigrantes também rejeita o medo
za, Deus estará lá sempre que uma pessoa se volta para porque diz que os bens da criação são destinados a todos. Não temos que nos preocupar com isso não haverá o
ele em seu problema. Como você pode Acompanhar os
suficiente. Não precisamos ter medo de pessoas diferenoutros em seus momentos de angústia, como Jesus nos
acompanha? Leituras de hoje: Atos 15: 1-6; Salmo 122: 1- tes de nós. Leituras de hoje: Atos 16: 1-10; Salmo 100: 1b
– 2, 3, 5; João 15:18-21.
2, 3–4ab, 4cd – 5; João 15: 1–8.
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