A Última Ceia

Fonte: 11,1-11 Mc, Mt 21, 1-11; Mt 26,17-35, Lc 22,7-13; Jo 13,21-35
Introdução: Jesus com seus discípulos na estrada.
Vai para Jerusalém. Chegou perto de uma montanha
chamada Monte das Oliveiras, Jesus chamou dois
dos seus discípulos e lhes diz:
“Vá em frente, em direção a aldeia ali. Nos arredores
desta vila que você vai encontrar um burro em que
ninguém jamais montado. Liberá-lo e trazê-lo aqui.
Se alguém perguntar: “O que você faz com essa
bunda”, Você só precisa dizer: “O Senhor precisa
dele! Faremos um relatório mais tarde. ‘” Os
dois discípulos vão, encontrar o jumento, e fazer
exatamente o que Jesus disse.
Em seguida, eles tiram suas roupas, espalhá-los na
parte de trás do jumento e sobe Jesus. Juntos, eles
caminham em direção a Jerusalém.
Há muitas pessoas na rua viram Jesus sentado
no burro para chegar, cerca de tirar o casaco e se
espalhou na estrada, enquanto outros cortavam
ramos de árvores e espalhou-se como um tapete
fazer.
Cheio de alegria começam a louvar a Deus pelos
muitos milagres que viram Jesus e clamar: “Hosana!”
Outros dizem: “Bem-aventurado aquele que vem em
nome do Senhor! Glória a Deus nos céus.

“ Talvez tenhamos
presenciado a chegada de
uma pessoa importante ou
um convidado tão querida.
Como foi recebido?

Aqui estão as primeiras casas
da cidade. Jesus entra em
Jerusalém.
Todas as pessoas na rua e
ver! “Quem é ele?” Ask. “E
‘Jesus, o profeta” conhecer
as pessoas na procissão. E
cantar, cantar. “Hosana!

Entre a multidão há também os fariseus, que disse
a Jesus: “Mestre, é” fechar os discípulos “Mas Jesus
respondeu:” Eu garanto que se você colocá-los a
chorar as pedras em silêncio. “ Então os fariseus
disseram entre si: “Olhe, vá atrás de todo o mundo.”

É também perto do templo de
os cegos e os coxos e Jesus
cura-los. Mas os principais
sacerdotes e os escribas
viram as coisas maravilhosas
que Jesus fez e as crianças
que comemoraram Eles
ficaram indignados e dizer:
“Hosana!”: “Você ouve o
que eles dizem?”. Jesus
respondeu-lhes que já estava
escrito nos livros sagrados
que as crianças teriam
louvado!

Para Jesus gosta quando as
crianças cantam e louvam
a Deus que a oração ou
música que você mais gosta?
Os fariseus e os sacerdotes
não participou da festa. Eu
tenho ciúmes de Jesus,
porque as pessoas amam e
ouve com prazer.
E ‘mais próximo da festa da
Páscoa. A Páscoa é uma
festa para os judeus! Você
se lembra da noite, quando
Deus libertou o seu povo
dos egípcios Em Jerusalém,
cada casa está pronta para
a festa: nem pão, vinho, há o
cordeiro.

Jesus chama Pedro e João e perguntou-lhes: “Ide
preparar-nos para o jantar da Páscoa.” “Onde você
quer para prepará-lo?” Meet os dois discípulos.
“Quando você entra na cidade - diz Jesus - você
vai conhecer um homem carregando um cântaro
de água. Segui-lo até a casa ele entra. Então diga
o dono da casa: O Mestre quer fazer a refeição da
Páscoa com seus discípulos e pergunta o quarto.
Ele irá mostrar-lhe o andar superior uma grande
sala mobilada. Naquela sala, preparar o jantar. “ Os
discípulos então ir para a cidade e tudo acontece
como Jesus disse que preparar a refeição da
Páscoa.
Jesus senta à mesa com seus discípulos. Ele diz:
“E ‘a última vez que estamos juntos. Em breve vou
ser preso, e eu condená-lo à morte. Um de vocês,
sentado nessa mesa, me trairá.
“Os discípulos se entreolharam:. Não sei quem
Jesus está falando. “Senhor, sou eu?” Ele pediu um
após o outro.
Judas pergunta: “Porventura sou eu?”. “O Judas Jesus diz”. Mas outros não entendem o que está
acontecendo.
Depois que o guia tem saído, Jesus disse-lhes:
“Meus filhos, por um curto período ainda estão com
você e você deve procurar-me, mas onde eu vou,
vós não podeis ir. ...
“Dou-vos um mandamento novo - diz: - amar uns
aos outros. Como eu vos amei, assim também vós
deveis amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão
que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos
outros. “ “Tudo o que pedirdes em meu nome, eu,
que o Pai seja glorificado no Filho! Se me pedirdes
alguma coisa em meu nome, eu o farei.

Judas percebeu que Jesus
sabe tudo sobre ele. Ele se
levanta, sai e explicar aos
sumos sacerdotes como
Jesus pode tomar o sumo
sacerdotes dar-lhe dinheiro
para ele.
Mais tarde, Judá entendido
não ter feito bem. Mas Deus
sempre nos perdoa!
Embora já tenhamos tido a
experiência para começar?
Deus está sempre pronto a
perdoar e sempre podemos
começar de novo!
“Onde Jesus? Qual é a sua
casa? O céu, que é o Seu
Pai!

Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças a
Deus,

quebra-lo e dá-o aos seus discípulos, dizendo:
“Tomai e comei. Este é o meu corpo. »

Em seguida, tomar um copo de vinho. Ele agradeceu
a Deus e disse: “Tome este vinho e beber tudo,
porque este é o meu sangue derramado por vós:
teus pecados estão perdoados. Quando você
comemorar esta festa novamente, repita tudo o que
eu acabei de fazer na frente de você. Então lembro
que eu dei minha vida para você. “

Em seguida, Jesus reza em
voz alta, fala com seu Pai!
Ora por seus discípulos
e para todos os que nEle
crêem, como nós. Ele diz:
“Pai, que todos venham para
você no céu”

Agora os discípulos cantar e orar juntos.

“Não rogo somente por estes meus discípulos, mas
também para todos aqueles que vão acreditar em
mim, e todos sejam um!”
Lembre-se que Jesus está em todos os sacrários
e esperando por você. Não deixá-lo sozinho! Você
muitas vezes - se você pode - a Santa Comunhão,
porque mais pode virar a chama do seu pequeno
coração! Adeus, Gen4!
Clare

Posso perguntar os avós!
Candela, de Argentina
No domingo, Candela e seus amigas em sua cudade
estavam em focolare: eles cozinhavam juntos,
jogado, cantado, ouvi coisas boas de Deus e

depois ia à igreja juntos para o S. Missa
“Havia apenas um Jesus entre nós! “Candela diz a

mãe feliz. “Ele é o nosso segredo!”
A partir desse momento Candela, domingo
voluntariamente vai para St. Massa! Mas agora a
mãe não pode “levá-la à igreja:” Eu tenho que ir

O que Jesus quis dizer
quando ele diz “uma coisa?”
Meios uma única família,
onde todos se sentem filhos
do Pai, Deus e irmãos uns
dos outros!

encontrar a tia que não está bem “, diz ele.

Candela é pensativa,
então é uma idéia e vai de mãe: “Sou capaz de

perguntar avós para me levar com eles?”
Mãe acorda e Candela chama, sua avó está muito

feliz em trazê-lo!

A corrida de trenós
(João - Áustria)

João é nas montanhas, a neve. Uma manhã, seus
amigos se preparar para uma corrida de trenós.

João quase terminado o trabalho nos postes no
caminho ... Mas chega um cara e jogar tudo para o
ar para irritá-lo.
João quase com raiva ... “Chega! - Pense! - Não
fazer a corrida mais para os meus amigos “Mas, indo
para casa, passa na frente de uma igreja.
Entra, se ajoelha ao lado do Tabernáculo e diz a
Jesus: “Jesus, eu quebrei a pista da corrida, eu
estou triste ...
Mas você me ama, né? Eu também te amo ... eu
coloquei as estacas, para que possamos jogar
juntos! “
E João coloca as estacas. Após o almoço a corrida
anunciou aos seus amigos. Todo mundo está feliz
com a surpresa preparada por João!

