Abril de 2017
Responsáveis: É fundamental preparar bem a Semana Santa que começa no Domingo de Ramos. A Páscoa
só começa no Sábado Santo á noite. Para o cristão é a semana mais importante do ano. Lembre-se: SextaFeira Santa é dia de silêncio, jejum, penitência e oração (e não se come carne). A Festa de Páscoa, que começa na
noite do Sábado Santo, merece uma liturgia e uma ceia pascal bem preparadas. Para Deus devemos dar sempre o
melhor.
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Praticar a caridade. “ ‘Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor’. Examine-se a si
mesmo cada um dos fiéis e procure discernir com sinceridade os mais íntimos sentimentos do seu
coração... Se Deus é amor, a caridade não deve ter fronteiras, porque a grandeza de Deus não tem
limites. ... todos os tempos são bons para a caridade, mas estes dias de quaresma a isso nos exorta de
modo especial... Nenhuma devoção dos fiéis é mais agradável a Deus do que a dedicação pelos seus
pobres”... (São Leão Magno, papa; ‘A excelência da caridade’)
V Domingo da Quaresma – “Eu sou a ressurreição e a vida”. (Jo 11, 1-45)
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Afastar-se do julgamento. Se olharmos para nossa vida, veremos quantos milagres Deus realizou em
nós. Principalmente que Ele nos libertou da escravidão do nosso passado. Mas, quando nos afastamos
de Deus, quando nosso egoísmo fala mais alto, deixamos que a serpente do julgamento entre no
coração e tire a vida nova que Deus colocou em nós. Sendo fiéis à Palavra, nos pequenos atos de amor,
expulsamos essas serpentes da nossa vida e reconhecemos como Deus é grande na nossa história. Ser
grato (a).
A verdade vos libertará. É terrível alguém ser escravo, seja de coisas, pessoas, vícios, sentimentos,
ideias, “máscaras” e reações negativas que escondem as dores do passado. Pessoas livres tem uma
convivência positiva de família no ambiente onde vivem, assumem o momento presente fazendo coisas
boas e, por graça de Deus, tornam-se realizadas e felizes. Vive na escravidão quem se fecha na dor e
não quer amar. A verdade do Amor, nos liberta dos nossos males. Ser livre amando.
Guarda a minha aliança. Quando deixamos Deus ser “Deus em nossa vida”, Ele realiza coisas imensas.
Quando vivemos com Ele, embora nos lembremos muito bem de onde saímos, não somos capazes de
imaginar quão longe Ele pode nos levar. Milhares de jovens que restauraram a vida na Fazenda da
Esperança, podem testemunhar isso. A fidelidade ao amor realiza grandes coisas. Ser fiel.
Ter boas obras. Quem faz o bem não está livre de críticas e perseguições. O amor a Deus e ao
próximo muitas vezes nos coloca em risco. Existem pessoas que, por causa de limites e convicções
pessoais, desconfiam, julgam e até se colocam contra aqueles que promovem o bem. O amor nos
convida a superar as incompreensões mantendo a fidelidade. A melhor resposta para as perseguições e
provocações é continuar a amar. Unidos a Deus e aos irmãos temos forças para ir adiante. Perseverar
no bem.
Acompanhemos o Senhor, que corre apressadamente para a sua paixão; imitemos aqueles que foram
ao seu encontro; ... em vez de túnicas ou ramos sem vida, em vez de arbustos que alegram os olhos por
pouco tempo, ..., lancemo-nos a nós mesmos aos pés de Cristo, revestidos de sua graça, ..., revestidos
dEle mesmo... Sejamos como túnicas estendidas aos seus pés. (Sto. André de Creta, Oratio 9)
Domingo de Ramos – “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste”? (Mt 26, 14-27, 66)
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Darás a tua vida por mim? Muitas vezes prometemos amor, amizade e fidelidade eterna, mas somos
infiéis nas pequenas experiências do dia a dia. Muitas vezes não reconhecemos Jesus no nosso irmão
ou nas provações diárias. Ele nos convida a ser fieis nas pequenas coisas, a dar a vida por Ele nas
situações difíceis, na provação. Assim, seremos fieis também nas coisas grandes. Ser fiel nas
pequenas coisas.
Preparar a páscoa. Também nós podemos preparar uma bela festa, cheia de experiências concretas,
confissão dos pecados, cânticos; teremos a celebração de lava-pés, a vigília de sábado à noite, o
domingo de páscoa, as refeições... é fundamental preparar a festa com a vida e com coração. Prepararse.
Lava -pés e Ceia do Senhor– “Este dia será para vós uma festa”.
O sangue de Cristo sobre a cruz é a para nós o sangue do cordeiro que marca a nossa vida e a nossa
alma. A Cruz, porque é amor, afasta a ira, o ódio e a condenação. Aquele que nos demonstrou a alegria
de servir lavando os pés dos apóstolos, ofereceu-se também como alimento de gratidão: eucaristia.
Nesta noite começa o “Tríduo Pascal” que se terá o ponto mais alto na festa da Páscoa do Senhor.
Amanhã é dia de jejum, penitência e silêncio. O sábado será de preparação e espera. Nos preparemos
para a festa.
Sexta Feira da Paixão – “Por suas feridas, nós fomos curados”. Dia de jejum, silêncio e oração.
O Senhor nos diz: “Essa cruz não me feriu a mim; antes feriu a morte... O meu corpo, ao ser estirado
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na cruz, não aumenta a minha pena; antes se transforma num regaço mais amplo para vos acolher. O
meu sangue não é uma perda para mim, mas antes o preço do vosso resgate”. (São Pedro Crisólogo, S.
108)
Viver a Esperança. Quando tudo fala de morte nós acreditamos na vida. Quando tudo se torna
escuridão queremos ser luz. Quando se impõe a condenação, proclamamos o perdão. Onde se instalou a
solidão nós nos tornamos Família. Quando o mundo decreta o fim, anunciamos ressurreição. N’Ele,
somos Esperança.
Domingo de Páscoa – “Ele viu e acreditou” (Jo 20, 1-9) / Aleluia! O Senhor Ressuscitou”!
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Eu vi o Senhor. O maior encontro que Maria teve com Jesus foi no momento de dor, onde ela pode
ouvir claramente a voz do mestre que chamava seu nome. Que nós possamos hoje ter os ouvidos e o
coração abertos para ouvir e reconhecer a voz de Jesus em todas as nossas dificuldades. Nessa
abertura de coração poderemos fazer um encontro pessoal com Ele, que nos impulsiona a anunciar com
alegria que Ele está vivo e presente entre nos. Encontrar Jesus nas dificuldades.
Fica conosco Senhor! Deveríamos fazer todo o possível para manter sempre a presença de Jesus no
nosso meio. Ele faz o coração arder de alegria quando estamos unidos, vivendo a partilha e a comunhão.
Sua presença traz respostas para as nossas dúvidas e é companhia nas “noites” escuras que chegam na
nossa vida. Ele entre nós dá sentido a tudo. Ele está entre nós quando, por causa da sua Palavra, somos
capazes de amar fazendo o bem ao outro. É um esforço que vale a pena. Viver a unidade.
A Paz esteja convosco. Jesus acalma os nossos medos e pacifica o coração. Mais importante que falar
da paz é transmiti-la com nossa presença e nossos atos. Jesus é nossa Paz. Ele pode mudar toda a
divisão, todo ódio e indiferença em paz e unidade. Em cada momento de medo, dor e dificuldade,
podemos reconhecer e encontrar o seu amor e experimentar a força da sua presença entre nós. Viver
a paz.
Sabiam que era o Senhor. Na vida chegam momentos em que surgem o cansaço e a falta de
motivação. Nestas horas, mesmo vivendo a Palavra, parece que pouca coisa dá certo. No evangelho os
apóstolos reviveram uma experiência que haviam feito no começo, com Jesus: A pesca milagrosa.
Também nós podemos escutar de novo aquela voz, que nos pede para recomeçar. Não confiemos tanto
em nossa experiência, inteligência ou praticidade, mas n’Ele entre nós. Então deixemos de lado as
dúvidas e recomecemos na certeza de que, se nos amamos, Ele está sempre presente. Recomeçar a
amar.
Acreditar na misericórdia. “A ressurreição de Cristo é vida para os mortos, perdão para os
pecadores... A luz de Cristo resplandece e irradia a sua claridade, e sombra alguma do pecado a poderá
obscurecer... Ninguém se exclua desta alegria universal, apesar da consciência de seus pecados;
ninguém se afaste das orações comuns, embora sinta o peso de suas culpas. Por mais pecador que se
sinta, ninguém deve desesperar do perdão. Temos a nosso favor um valioso testemunho: se o ladrão
mereceu o paraíso, como não há de merecer o perdão o discípulo de Cristo? ” (São Máximo de Turim;
Sermão 53)
Dom. da Divina Misericórdia – “Bem-aventurados os que creram sem terem visto”. (Jo 20, 19-31)
Palavra de Vida do Mês - “Fica conosco Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando”. (Lc 24, 29)
Rebaixai-vos diante de Deus para que Ele vos exalte no tempo oportuno: A sociedade de hoje nos
mostra que devemos ser “grandes” para sermos alguém. Isso pode nos levar cada vez mais a vivermos
tristes e solitários. Para Deus não é importante o que fazemos, nossas capacidades, mas sim quem
somos. Quando o pouco ou muito que fazemos, fazemos por amor, deixamos a face de Deus
resplandecer em nossos atos, nos tornamos sinais de esperança e construímos um mundo melhor. Ser
nada por amor.
Quem age conforme a verdade aproxima-se da luz. Todos nós precisamos com maior ou menor
força lidar com as escuridões que carregamos. Em nossa escuridão escondemos nossos ódios, invejas,
inseguranças, desejos de vingança, malícias e diversos sentimentos e pensamentos mesquinhos ou
destrutivos. A Palavra, que nos ensina a perdoar, amar, doar e a levar a esperança aos confins da
terra, convida a trazer a nossa vida para a luz. Na luz da misericórdia de Deus todas as escuridões se
desfazem. Um passado sombrio, por causa do amor, pode se tornar luz para a humanidade. Ser luz para
todos.
É preciso obedecer a Deus, antes que aos homens. Antes que queiramos manipular essa palavra
para justificar atitudes individualistas, entendamos uma coisa: Quem quer obedecer a Deus ama cada
irmão, procura amar os seus superiores, serve aos outros, é humilde... Quem quer obedecer a Deus não
pode deixar de amar por causa dos comentários e críticas das pessoas. O amor pede de nós o perdão,
fidelidade, doação etc. Diante das incompreensões ou paramos ou amamos. Seguir em frente amando.
Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Lutar contra Deus, que é o “Bem”, é perder
tempo e energia. Por vezes temos resistência para viver experiências da Palavra ou dizer sim ao
chamado de Deus. Fugimos das boas ações que nos comprometem. O que sobra no fim? Decisões
egoístas e sem amor constroem uma vida solitária e sem valor. Diante das novidades, novas propostas,
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desafios e surpresas da vida, existe alguém que nos ama imensamente. Porque lutar contra Ele? Ficar
do lado do bem.
Alegrai-vos. “O Filho único de Deus fez surgir muitos filhos de Deus. Comprou para si irmãos com o
seu sangue: quis ser condenado para nos justificar, vendido para nos resgatar, injuriado para nos dar
glória, morto para nos dar vida ... alegrai-vos no Senhor e não no mundo. Quer dizer, alegrai-vos na
verdade e não na iniquidade; alegrai-vos na esperança da eternidade e não nas flores da vaidade.
Alegrai-vos assim em toda parte e em todo o tempo que viverdes neste mundo”. (Sto. Agostinho,
S.171)
III D. da Páscoa – Os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus”. (Lc 24, 13-35)
Palavra de Vida do Mês - “Fica conosco Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando”. (Lc 24, 29)
Comentários preparados, normalmente, para as meditações diárias dos jovens da Fazenda da Esperança.
*A Palavra de vida do Mês (meditada por Leticia Magri) encontra-se no site www.focolare.org (português).
Pe. Marcio Roberto Geira; Colaboração de Luiz Fernando Braz.

