Celebramos o IV Domingo da Quaresma.
No Evangelho de hoje Jesus fala com Nicodemos.
Invoquemos o Espírito Santo para entendermos a Palavra de Deus.
CÂNTICO | Vem, acender (Tui amoris ignem, Comunidade Taizé)
https://www.youtube.com/watch?v=Z-SlpAmxPtk (PT)
https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk (LT)
LEITURA DO EVANGELHO
Jo 3, 14-21
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho
do homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha n’Ele a vida eterna. Deus amou tanto o
mundo que entregou o seu Filho Unigénito, para que todo o homem que acredita n’Ele não pereça, mas tenha
a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo
seja salvo por Ele. Quem acredita n’Ele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque
não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo e
os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica
más acções odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem
pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus.
CÂNTICO | Perdoa-me
https://www.youtube.com/watch?v=UpensD7K3UQ
TEXTO
Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para o condenar, mas para o salvar, por amor.
Essa é a grande mensagem que Jesus nos traz: Deus é amor!
E é porque nos ama, incondicionalmente, que nos perdoa e usa de misericórdia,
quando nos afastamos d’Ele.
Perante o sofrimento, a injustiça, a imperfeição e todo o mal, pomos, muitas vezes, esse amor em causa,
como, por exemplo, neste momento difícil de pandemia e de isolamento.
Jesus, não perdeu tempo a explicar a origem do mal, mas diz-nos que cabe a cada um de nós combatê-lo.
COMPROMISSO
Senhor Jesus, esta semana quero ter o coração cheio de misericórdia e humildade para ser capaz de perdoar
e pedir perdão.
PAI-NOSSO…
“A PALAVRA DE DEUS FAÇA MORADA EM NÓS”

