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Dom

Acolher os que sofrem. Quando somos fracos e pobres precisamos dos outros, chamamos os outros á vida e
ao exercício dos seus dons.... Aquele que se sente inútil, o doente, o moribundo, aquele que está doente em
suas emoções em seu espírito entra no mistério do sacrifício. Por suas humilhações e pela oferenda de seus
sofrimentos, torna-se fonte de vida para os semelhantes.... Na raiz de todas as obras belas de uma
comunidade, há, sempre, um cordeiro imolado, unido ao cordeiro de Deus. (Jean Vanier; Comunidade, L. do P. e
da F., p. 307)
São Pedro e São Paulo – “Tu és o Cristo, o Filho de Deus”. (Mt 16, 13-19)
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Pal. do M. – “Vinde a mim todos vós que estais cansados...”. (Mt 11, 28) / São Tomé Apóstolo
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Mt 8, 2834
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Mt 9, 1-8
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Mt 8, 2327
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Ele está comigo.Quantas vezes, nas tempestades de nossa vida, em uma dificuldade de relacionamento, nas
dúvidas e feridas que trazemos na alma, nós nos desesperamos? Nos concentramos somente nas ondas dos
problemas, que são grandes, e esquecemos de amar e ver Jesus que está conosco. Em cada dificuldade que se
apresenta procuremos abraçá-lo e deixa-lo fazer milagres na nossa vida. Abraçar as dificuldades com alegria.
Expulsar o mal. Às vezes deixamos que acontecimentos, sentimentos e pensamentos ruins tomem conta do
nosso coração, e nos tornamos como lixeiras, guardando na alma coisas que não prestam. Os erros do passado,
o mal que nos fizeram, nossas sujeiras, violências, frustrações e desesperos podem ser lançadas no mar do
amor de Deus. Quem permite que a Palavra toque a própria vida, purifica-se e torna-se sinal da presença de
Deus para todos. Apegar-se ao bem.
Coragem, filho, teus pecados estão perdoados. O primeiro passo que o paralítico deu não foi com as pernas
físicas, mas com a alma. Ele acreditou. Movido pela fé e carregado pelos outros, apresentou-se com a sua
deficiência. A falta do perdão paralisa a vida. Chegam momentos em que precisamos pedir ajuda para chegar
a Deus e aos outros e fazer a experiência sincera do perdão. Pensamentos fechados e limitados de “mestres
da lei”, nunca curam ninguém. Coragem! Podemos dar passos. Viver o perdão.
Segue-me. Julião, tendo passado pela prisão, chegou à Fazenda da Esperança e buscou viver o Evangelho.
Com pequenos gestos se dispôs a servir e ajudar. Começou a levantar antes dos outros para rezar pelos
jovens que estavam na recuperação. Um seminarista renovou sua vocação e muitos mudaram a própria vida
pelo testemunho deste jovem que, tantas vezes se sentindo como último, seguiu Jesus. Julião morreu em um
acidente em junho de 1989. O seu sim e de tantos outros permanece. Os erros do passado não podem impedir
o nosso “sim” a Deus. O Amor sempre vale mais. Dizer sim ao bem.
Renovar-se. “A Nossa espiritualidade nos deixa otimistas. Existe lugar para o pessimismo com um tal amor
de Deus em nós? A alegria e o contentamento não são talvez fruto da caridade? ... O otimismo nos deixa
audazes. Nós andamos com alegria ali onde outros teriam medo de andar. Temos aceitado imediatamente
aquilo que outros consideraram muito modesto”. (Santo Eugenio Mazenod, O.M.I)
XIV Domingo do Tempo Comum – “O meu jugo é suave e o meu fardo é leve”. (Mt 11, 25-30)
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Palavra do Mês – “Vinde a mim todos vós que estais cansados e eu vos darei descanso”. (Mt 11, 28)
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Goretti
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Mt 9, 3238
São Bento

12

Qua
Mt 10, 1-7

13

Qui
Mt 10, 7-15
Sto. Henrique
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Mt 10, 1623
São Camilo de
Lellis
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Sáb
Mt 10, 2433
São
Boaventura

Pedir ao Senhor que envie vocações. Muitos não experimentam o Amor e morrem no vício e no sofrimento
por falta de pessoas corajosas que consagrem as suas vidas para fazer o bem. Temos um pedido: Você
poderia, em algum momento, no dia de hoje, pedir a Deus que envie vocações para a nossa Obra e para toda a
Igreja? Será um dia para “incomodar” o Céu com nossas orações. Pedir e confiar.
Anunciai: o Reino do Céu está próximo. Um modo coerente de anunciar que o Céu está próximo é vivendo a
unidade. A vida fraterna, com Jesus no meio, é o ambiente favorável para expulsar males e curar doenças. O
primeiro lugar de onde devemos expulsar o mal para que que se torne “Reino do Céu” é dentro de nós. A
primeira vida a ser curada deve ser a nossa. Podemos expulsar: o egoísmo, partilhando; a preguiça, nos
doando; a indiferença, ajudando; os males mais profundos... perdoando. Quando vivemos isso juntos, o
ambiente ao nosso redor se torna um pedacinho do paraíso. Criar um ambiente favorável, amando.
De graça recebestes, de graça deveis dar. Jesus chama a cada um de nós a fazer uma profunda
experiência com Ele. Através da vivência da Palavra podemos levar às pessoas essas experiências que
fizemos, impulsionando os outros para que tenham também um encontro com Cristo. As dificuldades virão e
muitos não aceitarão essa vida nova. Mas não podemos desistir. O amor vale mais. Espalhar a Esperança.
Quem perseverar até o fim será salvo. É um anuncio que não se faz com discursos, mas com a fidelidade,
em meio ao sofrimento e à dor. Certos desafios exigem mais que a nossa força de vontade, que acaba.
Precisamos de uma força bem maior que pode nos sustentar sempre. Quem entra na aventura de amar
encontrará os “lobos” da injustiça e da perseguição, mas encontrará também o testemunho de tantos que
acreditam e doam a vida para irradiar o bem. O Amor vai além da dor. Seguir em frente amando.
Não tenhais medo. "Este cárcere é um verdadeiro inferno: ... cruéis suplícios de toda classe, como são
grilhões, cadeias de ferro e ataduras, ... o ódio, as vinganças, as calúnias, palavras indecentes, brigas, atos
perversos, juramentos injustos, maldições e, finalmente, angústias e tristeza. ... Em meio destas torturas,
que aterrorizariam a qualquer um, pela graça de Deus estou cheio de gozo e alegria, porque não estou
sozinho, mas sim Cristo está comigo. ...No meio da tempestade, lanço a âncora que me permitirá subir até ao
trono de Deus: a esperança viva que está no meu coração." (Paulo Le-Bao-Thin; Mártir, Vietnã, † 1857)
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XV Domingo do Tempo Comum – “Outras sementes... caíram em terra boa e produziram...” (Mt 13, 1-23)

Seg

Palavra do Mês – “Vinde a mim todos vós que estais cansados e eu vos darei descanso”. (Mt 11, 28)
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Mt 12, 1-8
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Dom

Reconhecer os milagres. O testemunho do bem pode abrir a nossa vida para sermos pessoas melhores,
quando o aceitamos. Quando estamos fechados, quando não queremos doar, perdoar, viver a unidade, aos
poucos nos tornamo-nos pessoas triste, amargas, vingativas, egoístas e mesquinhas. Ai de nós. Uma vida
fechada ao amor é experiência de inferno. Reconhecer o bem abre o coração, renova a alegria e provoca
milagres. A nossa vida, quando se abre, mais que nos tirar do inferno, nos abre o Céu. Sabemos que as coisas
negativas existem, mas nós acreditamos no amor. O que vamos escolher? Abrir-se ao bem.
... revelastes aos pequeninos. Existe uma sabedoria que não nasce dos livros, formação, informações e nem
mesmo da idade. É a sabedoria que nasce do relacionamento com Deus. Não se baseia em coisas complicadas,
mas na vida diária com os irmãos, na oração, escuta e prática da Palavra, nos gestos de amor; nasce dos
pequenos e grandes encontros com Ele, na unidade e na dor. Ela é acessível a jovens, idosos, pobres, ricos,
formados ou não, e se manifesta a todos que se dispõem a amar. Buscar a sabedoria.
Vinde a mim todos vós que estais cansados. Existem sobrecargas que nos fazem mal e tornam-se um
sofrimento para nós e para quem vive conosco. Ter uma vida equilibrada é um ato de amor. Nosso equilíbrio
está n’Ele que é o remédio, a saúde, o alimento, o alivio e o descanso. Quem ama cuida da saúde, da
alimentação, dos relacionamentos saudáveis, sabe compartilhar momentos agradáveis de lazer, entre tantas
coisas. Quem ama se nutre daquele que é a fonte do amor. “O Amor é a saúde da alma”.
Quero Misericórdia e não sacrifícios. A experiência com a Palavra deve ser algo concreto, que transforma o
coração. Elas nos ajudarão a superar muitas barreiras e limites que o dia a dia nos propõe. Quem ama é livre,
vai de encontro as necessidades do irmão que sofre e se doa sem limites. Doar-se de coração.
Reconhecer Jesus. Disse-lhe Jesus: Maria! Depois de a ter tratado pelo nome comum de “mulher”, sem que
ela o tenha reconhecido, chamou-a pelo nome próprio. Foi como se lhe dissesse abertamente: “Reconhece
aquele que conhece a ti. Não é de modo genérico que te conheço, mas pessoalmente”. Por isso Maria, ao ser
chamada pelo seu nome, reconhece quem lhe falou; e imediatamente lhe chama “Rabbúni”, isto é, “Mestre”.
Era Ele a quem procurava externamente e era Ele quem a ensinava interiormente a procura-lo”. (São gregório
Magno, Papa, Hom. 25)
XVI Domingo do Tempo Comum – “A boa semente são os que pertencem ao Reino”. (Mt 13, 24-43)
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Palavra do Mês – “Vinde a mim todos vós que estais cansados e eu vos darei descanso”. (Mt 11, 28)
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Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. A autoridade evangélica está no amor que faz o
bem. Quem tem um poder conquistado pela força, pelo dinheiro, ou mesmo pela inteligência e capacidades,
tem medo de ser superado e vencido. São Francisco de Assis e Madre Tereza eram pobres, e tinham
autoridade diante de reis e presidentes. Podemos servir acolhendo, limpando, ajudando nos trabalhos, mas
acima de tudo vendo Jesus no irmão. Quem ama reina. Servir com alegria.
Seus gestos de bondade não serão esquecidos. É lindo ver o relacionamento de amor entre avós e netos.
Jesus, que teve uma família na terra, também teve avós. Hoje nos lembramos dos avós d’Ele e dos nossos.
Como cada um de nós gostaria de ser lembrado no futuro? Quais são as recordações positivas que temos dos
que já partiram? Nossa vida aqui é muito breve, mas é possível e belo passar por ela fazendo o bem. Em
nossas orações nos recordemos dos idosos e de nossos avós, vivos e falecidos. Ter gestos de bondade.
Benditos são vossos olhos que veem e vossos ouvidos que ouvem. Jesus nos da de presente a sua Palavra ,
para que possamos nos aproximar dele e experimentar a graça abundante de uma vida nova. Muitas vezes
fechamos nossos ouvidos e nossos olhos por causa do nosso egoísmo. Procuremos hoje aceitar esse presente
de Deus e nos abrir para ver e ouvir o que Ele tem para cada um de nós. Ouvir a voz interior.
A semente caiu em terra boa. A boa semente produz bem quando a terra é favorável para o plantio. Que
tipo de terra é o nosso coração? Um coração pisado, maltratado, endurecido, cheio de “pedras”, sofrimentos,
raivas? Está sufocado pelo medo, desejos descontrolados ou por preocupações exageradas? Ou é um coração
de onde se tiram as pedras, espinhos, durezas e sujeiras? Ele está pronto para acolher a Palavra, colocar em
prática e dar frutos? Que terra é o teu coração? Preparar a terra do coração.
Semear a caridade. “O amor deve estar sempre presente e penetrar todas as relações pessoais:
especialmente aqueles que têm o dever de prover ao bem dos povos ‘alimentem em si e acendam nos outros,
nos grandes e nos pequenos, a caridade, senhora e rainha de todas as virtudes. A salvação deve ser
principalmente fruto de uma efusão de caridade; entendemos dizer aquela caridade cristã que compendia em
si todo o Evangelho, e que, sempre pronta a sacrificar-se pelo próximo, é o antídoto mais seguro contra o
orgulho e o egoísmo do século’. ” (C. da Doutrina Social da Igreja, 581)
XVII Domingo do T. C. – “O Reino dos Céus é como um tesouro escondido no campo”... (Mt 13, 44-52)
Palavra do Mês – “Vinde a mim todos vós que estais cansados e eu vos darei descanso”. (Mt 11, 28)
Comentários preparados, normalmente, para as meditações diárias dos jovens da Fazenda da Esperança.
A Palavra de vida do Mês encontra-se no site www.focolare.org (português).
Pe. Marcio Roberto Geira / Luiz Fernando Braz

