ESTA SEMANA EM CASA –7º Domingo de Páscoa
Faça-nos pacificadores

Pai, você enviou seu filho ao mundo para nos trazer um relacionamento mais profundo com você. Você conhece nossos corações,
e você conhece nosso desejo de ser conhecido e amado. Ajude-nos a
trazer reconciliação, paz, e compaixão em um mundo que carece de
todos os três. Dê-nos a força para dizer: obrigado, Sinto muito e eu te
perdôo. Conceda que sejamos pacificadores em nossas famílias, nossas comunidades, nossa nação, e o mundo. Por Cristo nosso Senhor.
Amen.
16 de maio de 2021-A Família: Uma Escola de Santidade
Leituras de hoje: Atos 1: 15-27, 20a, 20c-26; Salmo 103: 1-2,
11–12, 19–20; 1 João 4: 11–16; João 17: 11b – 19. Nos dias de hoje
epístola, ouvimos mais uma vez uma proclamação: o Pai enviou
o Filho como Salvador do mundo. Nós ouvimos o que significa
permaneçam em Deus e para que Deus permaneça em nós. Devemos
acreditar em Jesus e por meio dele no amor de Deus por nós. Então
nós devemos ameis uns aos outros. O Papa Francisco sempre falou
sobre as famílias como um escola de santidade porque oferecem oportunidades infinitas perdoar, amar e servir. Na verdade, muitas vezes é
com nossa família que é mais difícil fazer essas coisas. A maioria de
nós provavelmente conhecer uma família, se não é a nossa própria
família, que está dividida por conflito. Parece impossível que a reconciliação possa ocorrer. As famílias são complicadas e confusas. Mental e
físico doença, problemas financeiros, vícios, ansiedade sobre o
fricções futuras e do dia a dia fazem parte da vida familiar. Nessa bagunça, a bagunça do que significa ser humano, Deus veio. Deus não
nos abandonou em nossos problemas, mas experimentou-os conosco.
Ele nos ofereceu uma possibilidade diferente: que permaneçamos
apaixonados, oferecendo misericórdia, perdão e compaixão porque a
recebemos. Compartilhando a paz que ele nos deu, Deus permanece
em nós e nós em Deus. O A Sagrada Família pode nos inspirar. Tornando-se parte de um ser
humano família, Deus torna
todas as famílias santas.
Existe uma pessoa em sua
família com quem você precisa se reconciliar? O que é
primeiro passo para reparar
esse relacionamento?
Segunda-feira, 17 de maioTransformado pelo espírito
Na leitura de Atos, os homens começam a falar em línguas
depois que Paulo impõe as mãos sobre eles. Nossas vidas também
devem olhar marcadamente diferente porque o Espírito Santo está dentro de nós. Onde você vê o Espírito Santo trabalhando em sua vida?
Quando tomar grandes decisões, você confia na orientação do
Espírito? Como você pode convidar Deus para fazer parte do seu processo de discernindo seu melhor caminho a seguir? Leituras de hoje:
Atos 19: 1–8; Salmo 68: 2–3ab, 4–5acd, 6–7ab; João 16: 29–33.

Terça-feira, 18 de maio-Testemunho Cabal
Enquanto Paulo olha para a possibilidade de seu futuro martírio, seu
palavras ecoam as palavras de Jesus antes da paixão. Ambos
focado nas pessoas que serviam, as pessoas que eram seus
missão. Jesus, enviado por Deus, e Paulo, enviado pelos ressuscitados Cristo, ambos chamam todas as pessoas para a luz para que o
plano de Deus pode ser cumprido. Deus está sempre nos enviando
também. Como você foi chamado para “dar testemunho do evangelho
da graça de Deus”? Leituras de hoje: Atos 20: 17-27; Salmo 68: 1011, 20-21; João 17: 1–11a.
Quarta-feira, 19 de maio-Primavera e vida nova
Conforme a primavera avança no hemisfério norte, o natural
mundo está repleto de beleza. Tire algum tempo para caminhar na
natureza e experimentar a beleza da criação de Deus. Esta é uma
hora quando é fácil para você experimentar a presença de Deus?
Como você pode dedicar mais tempo para ouvir desta forma? Cuidar
de a criação é um dos nossos deveres como seres humanos, a quem
Deus confiou o mundo natural. Existe algo simples você pode fazer
para cuidar da criação de Deus hoje? Leituras de hoje: Atos 20: 28–
38; Salmos 68: 29-30, 33-35a, 35bc-36ab; João 17: 11b – 19.
Quinta-feira, 20 de maio-Pacificadores
A leitura de Atos retrata um evento em que os religiosos
as pessoas reagem às ações de Paulo com base em sua convicção.
Então agitadas são as facções que enfrentam dificuldades
respondendo pacificamente. Às vezes, as pessoas que amam o
A igreja pode ser assim. Emoções fortes surgem quando as pessoas
tornam-se defensivos, quando parece que suas formas de estar em
relacionamento com Deus são desafiados. No entanto, somos chamados a ser pacificadores, mesmo quando somos chamados a falar a
verdade e dar testemunho profético. A paz de Cristo é recebida no
Eucaristia. Como você pode viver esta chamada para fazer as pazes
dentro da Igreja? Leituras de hoje: Atos 22:30, 23: 6-11;
Salmos 16: 1–2a e 5, 7–8, 9–10, 11; João 17: 20–26.
Sexta-feira, 21 de maio-Nossas vidas como um presente
O número de vezes que Pedro declara seu amor por Jesus corresponde às suas três negações do Senhor antes da crucificação.
Com essas afirmações, Jesus disse a Pedro para “apascentar minhas
ovelhas”. Não importa o que tenhamos feito no passado, Deus está
esperando para resgatar. A vida de todos pode ser oferecida como
um presente a Deus, o doador de vida. Leituras de hoje: Atos 25: 13b21; Salmo 103: 1–2, 11–12, 19–20ab; João 21: 15–19.
Sábado, 22 de maio-Preparando-se para o Pentecostes
Considere planejar uma celebração para o Pentecostes. Reúna os
materiais da festa em vermelho, a cor litúrgica da época. A celebração poderia ser uma festa de aniversário, já que o Pentecostes é
frequentemente considerado o nascimento da Igreja. Decore com
pombas ou línguas de fogo. Os cartões de oração podem destacar os
dons do Espírito Santo: sabedoria, conhecimento, compreensão,
conselho, temor ao Senhor, piedade e fortaleza. Leituras de hoje:
Atos 28: 16–20, 30–31; Salmos 11: 4, 5 e 7; João 21: 20–25.
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