20 de março de 2022

3ª Semana da Quaresma

“Foi lá procurar frutos e não os encontrou”
“A Quaresma vem despertar-nos da apatia e da inércia. Recorda-nos que podemos realizar
alguma coisa nova, em nós e ao nosso redor, graças à bondade e misericórdia de Deus que
está sempre disposto a perdoar.”
Papa Francisco
•
•
•

Primeira Leitura: Ex. 3, 1-8a. 13-15 - “ 'Eu sou' enviou-me a vós!»
Segunda Leitura: 1Cor. 10, 1-6. 10-12 – “A vida do povo com Moisés no deserto foi escrito para nos
ensinar”
Evangelho: Lc.13, 1-9 – “Senhor, deixa-a mais este ano … para ver se começa a dar fruto; senão,
poderás cortá-la”.

A Figueira representa uma vida estéril,
incapaz de dar fruto e de fazer o bem.
Representa pessoas que vivem para si
próprias, de forma egoísta centradas em
si, sem se interessarem com os outros.
Com esta parábola, Jesus quer explicarnos a infinita paciência que Deus tem
connosco, esperando a nossa conversão.

Queridos amigos da família ACI e queridas Irmãs:
Nesta semana deixemos que Jesus “cave” na nossa vida e nos “pode” para que sejamos
capazes de dar fruto.
➢ Pensemos que atitudes ou palavras o Senhor deveria “podar”
na nossa vida, porque nos estorvam e nos impedem de dar
frutos nas nossas obras”.
➢ Peçamos ao Espírito Santo a docilidade e abertura para
deixarmos o nosso coração transformar-se.
➢ Proponhamos ações concretas que irradiem o Amor de Deus
nas nossas casas, comunidades, trabalho, etc…
Que Sta. Rafaela Maria interceda e nos ajude nestes propósitos , para que possamos dizer com ela:
“Que toda a nossa vida seja um tecido de fé e generosidade ”.
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