Paróquia de_________________

4ª semana da Quaresma | Amar
14 março (domingo)
Leitura II - Ef 2, 4-10: Leitura da Epístola de São Paulo aos
Efésios
Deus,

que

é

rico

em

misericórdia,

pela grande caridade com que nos amou, a
nós, que estávamos mortos por causa dos
nossos pecados, restituiu-nos à vida em Cristo.
A salvação não vem de vós: é dom de Deus.
Não se deve às obras: ninguém se pode gloriar. Na verdade, nós somos obra
sua, criados em Cristo Jesus, em vista das boas obras que Deus de antemão
preparou, como caminho que devemos seguir.

Para pensar
“Deus, que é rico em misericórdia”, isto quer dizer que Deus
perdoou-nos sempre, perdoa tudo. Sabes porquê?
Porque Ele nos ama muito. Enviou-nos o seu Filho, Jesus, como prova do seu
grande amor. Fomos criados e queridos por Deus, Ele confiou-nos uma
missão muito importante: amar. Jesus é o número um no amor, é aquele que
nos ensina a amar.
O tempo do APELO
O apelo esta semana, é o convite a amar. Amar todos com um
coração grande é a maior prenda que podemos dar a Deus que nos perdoa
sempre,

que

aceita

sempre

as

nossas

desculpas.
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Paróquia de_________________
O amor é muito concreto, não basta dizer que se ama, temos que mostrar o
amor através de gestos bons. Esta semana procura ter gestos bons, que
saem de um coração grande, com as pessoas que te rodeiam.
Não te esqueças: no teu cantinho da oração pede durante esta semana, a
Jesus e a Nossa Senhora, que te ajudem e ensinem a amar.

Oração
Em nome do Pai …
Escuta o cântico: Eu quero ter um coração bonito

Jesus esta semana quero crescer no amor, ajuda-me a amar.
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 AMAR.
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