Terça-feira, 11 de maio-Uma videira viva
Colocar uma videira viva em sua área de oração pode ajudá-lo a refletir na videira e nos ramos. Observando o crescimento, considere
como a planta está conectada, como a vida dentro dela é a mesma.
Imagine todos aqueles no céu e na terra, unidos através Jesus como
parte da videira verdadeira. Leituras de hoje: Atos 16: 22-34;
Salmo 138: 1–2ab, 2cde – 3, 7c – 8; João 16: 5-11.

ESTA SEMANA EM CASA –6º Domingo de Páscoa
Para dar frutos

Pai, você cuida da videira, cuidando dele com incrível gentileza.
Cada ramo é amado; cada ramo é protegido; cada ramo é preenchido
com sua vida. Encha-nos com o seu Espírito para que possamos
permanecer em você e você em nós. Que possamos dar frutos,
trazendo você para os outros para que sua alegria esteja em nós
e nossa alegria pode ser completa. Pedimos isso por Cristo nosso
Senhor. Amen.
9 de maio de 2021-Produzindo Fruta
Leituras de hoje: Atos 10: 25-26, 34-35, 44-48; Salmo 98: 1, 2–3, 3–4;
1 João 4: 7–10; João 15: 9–17. Jesus disse aos seus discípulos: “Não
fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos designei
para ires e dar fruto. O Evangelho de hoje continua a leitura da semana
passada sobre o viticultor e a videira verdadeira. Ao refletirmos sobre a
videira verdadeira, podemos considerar nossa responsabilidade de dar
frutos em nossa vida. Ao longo da vida terrena de Jesus, tudo o que
ele disse e fez apontava para o reino de Deus. Se modelarmos nossas
vidas com base nele, eles também apontarão para o reino. Mas o que
significa “sair e dar frutos”? Para dar fruto, é necessário abandonar
tudo o que é escuridão, tudo o que não é Deus, para que possamos
participar plenamente da luz. À luz do amor de Deus, reconhecemos
nossa amizade com Jesus e temos o poder de tomar nossa cruz e
seguir Jesus. Qual é o sinal de que permanecemos no amor de Cristo?
É que nossa alegria é completa. A alegria é diferente da felicidade
mundana, que pode depender de condições externas. A alegria persiste em todas as dificuldades, pois nossa esperança está em Jesus.
Como podemos dar frutos e guardar os mandamentos de Jesus? O
que ele comanda? Ame como eu amo. Como fazemos isso? Nós entregamos nossa vida. Jesus expressa isso de forma simples, mas não
é fácil. E então ele nos convida. Ele nos convida a permanecer no seu
amor para que a sua vida esteja dentro de nós e possamos amar como
ele. Ele nos convida a um
relacionamento que nos dá
a capacidade de dar frutos.

Segunda-feira, 10 de maio
-St. Damien de Molokai
St. Damien ministrou ao
povo do Havaí, incluindo
pessoas que tinham lepra.
Ele acabou contraindo a doença, percebendo que foi infectado quando
não sentiu dor quando água fervente foi derramada em sua mão. São
Damião é um modelo de auto-sacrifício e serviço aos que estão à
margem da sociedade. Quem está à margem de nossa cultura? Como
você foi chamado para sair de sua zona de conforto para servi-los?
Leituras de hoje: Atos 16: 11-15; Salmo 149: 1b – 2, 3–4, 5–6a e 9b;
João 15: 26-16: 4a.

Quarta-feira, 12 de maio-Paulo no Areópago
Quando Paulo prega no Areópago, ele está participando de
a missão que Jesus lhe deu. Ele está pregando o bem
Notícias para todas as nações. Ele também está nos dando um
modelo. Ele vê o santuário ao Deus Desconhecido e percebe que os
atenienses, embora não soubessem disso, já foram chamados ao
relacionamento com o único Deus, o Deus de Israel. Nós também
sabemos que Deus chama todas as pessoas para um relacionamento. Às vezes quando estamos em diálogo com pessoas que têm crenças diferentes do nosso ou de pessoas que não professam nenhuma
crença, é útil lembrar que Deus já está em relacionamento com eles
e lutar por um terreno comum e um engajamento respeitoso.
Leituras de hoje: Atos 17:15, 22—18: 1; Salmo 148: 1-2, 11–12, 13,
14; João 16: 12-15.
Quinta-feira, 13 de maio-A Ascensão do Senhor A Ascensão é
uma festa de alegria, alegria no Pai glorificando Jesus. É também
uma festa de antecipação, porque esperamos que nós também possamos ser ressuscitados. Esperamos que, crendo em Jesus e vivendo em sua imitação, também possamos ser cidadãos do céu. Leituras
de hoje: Atos 1: 1-11; Salmo 47: 2-3, 6-7, 8-9; Efésios 4: 1-13; Marcos
16: 15–20. Nossa Senhora de Fátima- O memorial opcional de
Nossa Senhora de Fátima é celebrado hoje nas dioceses que celebrarão a Ascensão no domingo. Procure instruções ou um vídeo
online e faça um ou mais rosários com nós. Fazer rosários é também
uma forma de interessar os filhos nesta devoção à Mãe Santíssima.
Leituras de hoje: Atos 18: 1-8; Salmo 98: 1, 2–3ab, 3cd – 4; João 16:
16–20.
Sexta-feira, 14 de maio-São Matias
Ao selecionar uma pessoa para substituir Judas, a comunidade queria
para escolher entre aqueles que estiveram presentes de
O batismo de Jesus no Jordão por meio de sua paixão. Você
acha que Matthias se sentiu pronto ou digno? Você sempre sente
pronto para o que Deus está chamando você para fazer? Pode Matthias ’ exemplo ajuda você a lembrar que Deus nos dá o que nós
Precisa responder com amor ao nosso chamado? Leituras de hoje:
Atos 1: 15–17, 20–26; Salmo 113: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8; João 15: 9–17.

Sábado, 15 de maio-Plante um jardim de Maria
Considere plantar um jardim de Maria. Este jardim pode ser pequeno
o suficiente para um apartamento ou maior para um quintal. Se bastante espaço está disponível, roseiras, hortênsias e plantas maiores
pode ser plantado. Para aqueles com espaços menores, um contêiner
jardim ou uma tigela de terracota pode ser uma maneira adorável de
honrar Maria. Malmequeres, botões de solteiro, petúnias e
amores-perfeitos estão entre as plantas que as pessoas costumam
homenagear Maria. Leituras de hoje: Atos 18: 23-28; Salmo 47: 2-3, 8
-9, 10; João 16: 23b-28
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