Paróquia de_________________

3ª Semana da Quaresma | Silêncio
07 março (domingo)
Evangelho Jo 2, 13-25: Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo segundo São João

Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus
subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os
vendedores de bois, de ovelhas e de pombas
e os cambistas sentados às bancas. Fez
então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, com as
ovelhas e os bois; deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes
as mesas; e disse aos que vendiam pombas: «Tirai tudo isto daqui; não
façais da casa de meu Pai casa de comércio». Jesus permaneceu em
Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia,
acreditaram no seu nome.

Para pensar
Jesus expulsa aquelas pessoas porque estavam a usar mal o templo.
O templo era um lugar sagrado, de oração, tal como as nossas Igrejas
e capelas, são lugares sagrados.
Acham que é correto fazer uma feira ou um mercado dentro de uma Igreja?
Foi o que aconteceu no tempo de Jesus. Eles estavam a fazer um mercado
no templo e não queriam ser incomodados.
Nós também, muitas vezes, não queremos ser incomodados, não queremos
que nos chateiem, preferimos fazer o que nos apetece. Como podemos
escutar Jesus se estamos sempre ocupados?

9

Paróquia de_________________
O tempo do APELO
O nosso coração também é um templo de Deus, um lugar onde Ele
mora, porque Ele está sempre connosco. Não façamos no nosso
templo (coração) um lugar e feira, de muito barulho e confusão.
Esta semana vamos fazer um bocadinho de silêncio durante o nosso dia,
podes fazê-lo no teu cantinho da oração, tentar escutar o silêncio, assim no
nosso coração não haverá tanta confusão.

Oração
Em nome do Pai …
Escuta o cântico: Deus está aqui

Pedimos a Maria que nos ajude fazer silêncio ao longo do nosso dia para
escutar Jesus.
Avé Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco,
bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Ámen.
O tempo do APELO em FAMILIA
Reza em família, utiliza o cubo da oração para esse momento.
Pinta um desenho sobre esta primeira semana na folha da cruz. A
palavra de ordem desta semana é

SILÊNCIO.
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