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01 Sex 

1 Ts 4, 1-8 
Sta. Beatriz 

da Silva 

Deus não nos chamou para a impureza. O “instinto” mais belo que carregamos em nossa natureza é a 

tendência que temos para amar. Como estamos tratando as pessoas? Somos capazes de repartir e doar? 

Aquilo que falamos ou fazemos traz alegria e paz ao ambiente onde estamos. A mentira, a manipulação, as 

conversas pesadas e maliciosas, gestos violentos, etc., pertencem à natureza do homem velho. O homem novo 

é Jesus. Ele em nós é alegria, firmeza, sobriedade e gratuidade. Qual destas propostas estamos vivendo?  

Renovar-se.   

02 Sáb  

Mt 25, 14-

30 

 

Crescer no amor.  “Cada pessoa que, na comunidade, cresce no amor e sabedoria, faz crescer toda a 

comunidade. Aquele, porém, que se recusa pessoalmente a crescer, que tem medo de avançar, impede a 

comunidade também de fazê-lo. Cada membro da comunidade é responsável pelo seu crescimento e da 

comunidade inteira. Crescer humanamente é unificar a capacidade de ação e de coração. “ (Jean Vanier; 

Comunidade, Lugar do Perdão e da Festa, pg. 157) 

03 Dom XXII D. T. C. – “Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro mas perder a sua vida? ” (Mt 16, 21-27) 

04 Seg  P. do Mês - “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me”. (Mt 16, 24) 

05 Ter /1 Ts 

5,1-6.9-11 
Sta. Teresa 

de Calcutá 

Sejamos vigilantes e sóbrios. Sobriedade é ver as coisas sem distorções e ter equilíbrio. Podemos hoje nos 

vigiar diante do julgamento, da raiva, ressentimentos e tudo aquilo que não permite enxergar as coisas como 

são. A sobriedade e a vigilância são companheiras de caminhada.  Sejamos vigilantes nos atos de amor e na 

oração e equilibrados em nossa vida interna e externa. Agir com equilíbrio.  

06 Qua 

Lc 4, 38-44 
 

Ela se levantou e começou a servi-los. É a atitude de quem foi tocado por Jesus. Hoje a febre da 

indiferença, do egoísmo e do individualismo mata muita gente. Quem se encontra com o Amor recupera-se de 

seus vícios, das doenças da alma e de suas consequências. Torna-se capaz de amar, servindo. Um dos sinais de 

recuperação entre nós é a capacidade de servir. Servir. 

07 Qui 

Lc 5,1-11 
 

 

Oração pelo 

Brasil 

Lançar novamente as redes. Quase todos já experimentamos o cansaço e o desânimo diante de esforços que 

não deram resultados. Atenção. Uma coisa é “fazer” e outra é “fazer por causa da Palavra”. Simão e os 

companheiros voltaram ao mesmo lago, com o mesmo barco, mesma rede, mas com algo diferente: A Palavra. É 

provável que hoje convivamos com as mesmas pessoas ou no mesmo ambiente de sempre. Mas tudo pode ser 

diferente. Com a rede da Palavra podemos avançar em águas mais profundas e experimentar o milagre do bem 

que se multiplica quando fazemos por amor. Recomeçar.  

08 Sex 

Mt 1, 18-23 
Natividade 

de Maria 

Gerar Jesus. O nome identifica. O Evangelho sempre apresenta muitos nomes. Hoje lembramos o nascimento 

de Maria. Seu nome se tornou grande por causa d’Aquele que ela gerou. Também nós participamos desta 

grandeza quando geramos Jesus em nosso meio. Para gerar Jesus no meio é necessário: “Ter uma vida 

interior de relacionamento com ‘aquela voz’ do Amor; ter experiências concretas da Palavra; ter a disposição 

de dar a vida por aqueles que vivem conosco”.  Viver na unidade.  

09 Sáb  

Col 1, 21-23 

 Firmar-se na esperança. “Frente ao desânimo que poderia aparecer na vida, em quem trabalha na 

evangelização, ou em quem se esforça por viver a fé como pai e mãe e de família, quero dizer com força: 

Tenham sempre no coração esta certeza! Deus caminha a seu lado, nunca lhes deixa desamparados! Nunca 

percamos a esperança! Nunca deixemos que ela se apague dos nossos corações! (Papa Francisco, A Igreja da 

Misericórdia, pg. 54) 

10 Dom XXIII D.T.C. - “Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou...”. (Mt 18, 15-20) 

11 Seg  P. do Mês - “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me”. (Mt 16, 24) 

12 Ter 

Lc 6, 12-19 

Santíssimo 

Nome de 

Maria 

Tocar em Jesus.   Como podemos tocar em Jesus? Além da Eucaristia, de certa forma o tocamos na oração 

e nos sacramentos. O tocamos também, quando colocamos a Palavra em prática, amando o irmão. Ele está em 

cada pessoa. Quem toca Jesus experimenta a cura em vários sentidos. Mas Deus, sendo Amor, só pode ser 

tocado no Amor. Quem ama, vivendo a Palavra, experimenta Deus e é tocado por Ele. Experimentar o bem.  

13 Qua 

Lc 6, 20-26 

Alegrai-vos. Será grande a vossa recompensa no céu. Deus não nos promete alegria eterna aqui. Nesta 

vida nos esforçamos para renovar a alegria a cada dia, encontrando o Amor que existe em cada dor. É o 

escândalo do Evangelho: A alegria, ressureição, nasce do encontro com a cruz. A dor abraçada e oferecida 

torna-se fonte de alegria verdadeira. “A tristeza só é triste para quem não sabe amar”. Viver a alegria.  

14 Qui 

Jo 3, 13-17 
Exaltação da 

Sta.  Cruz 

Ter a vida eterna. Para muitos, falar de eternidade, de salvação, parece algo fora da atualidade, e falar em 

abraçar a cruz algo fora da lógica. Não foi diferente no tempo de Jesus. Seu anúncio parecia loucura. Será 

que uma mãe é capaz de fazer loucuras para salvar a vida do filho? A cruz é loucura do Amor de Deus. 

Exaltemos hoje o Amor da cruz, oferecendo pelos irmãos as dores deste dia.  Abraçar a cruz.  

15 Sex   

Jo 19,25-27  
 N. Sra. das 

Dores 

Ficar de pé junto a Jesus. A dor que não é doada, que não se abre, pode se tornar desespero, raiva, 

tristeza, vingança e morte. Quando é doada tem a força de gerar perdão, unidade e vida, como foi para Jesus 

em sua cruz, morte e ressurreição. Ele não tem apegos. Abre mão de tudo. Seu gesto, com Maria e João, faz 

nascer uma nova família com a humanidade. A dor pode nos dobrar ou nos colocar de pé. Nos isolar ou nos unir 

aos outros. Doar a dor é um imenso ato de amor, e o amor, nos faz Família. Doar a dor.  

   



16 Sáb  

Lc 6, 43-49 
S. Cornélio e 

S. Cipriano 

Construir sobre a rocha. “Deus tem um objetivo em nossas vidas, que não se mede com a duração da nossa 

vida (...). Teremos momentos nos quais estaremos realmente aborrecidos com Deus; ou como um todo, 

abatidos ou totalmente desiludidos porque parece que Deus não está fazendo nada.... Mas aproveitando 

destes momentos de perdas (‘a noite escura da alma’...) o nosso relacionamento com Deus pode se tornar mais 

profundo. Se eu louvo a Deus somente quando brilha o sol, a minha fé é superficial”. (David Watson; Come il 

Padre há amato me..., pag. 83) 

17 Dom XXIV Dom. do Tempo Comum – “Quantas vezes devo perdoar? ” (Mt 18, 21-35) 

18 Seg  P. do Mês - “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me”. (Mt 16, 24) 

19 Ter 

Lc 7,11-17 

S. Januário 

Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Talvez você já também tenha visto alguma mãe que chorava porque 

carregava um filho que parecia estar condenado à morte. Muitos hoje são envolvidos pela morte nos vícios da 

droga, do álcool e tantas outras coisas. Porém, muitos ouviram a Palavra e se levantaram. Não permaneça na 

morte. A escritura diz que “sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos o irmão” (1 Jo 3,14). 

Quem vive a Palavra, amando, levanta-se para a vida, felizes, porque vivem a Palavra. Levantar-se.  

20 Qua 

Lc 7,31-35 

 

Buscar sabedoria. A insatisfação não traz sabedoria. Existem pessoas que nunca estão satisfeitas e 

reclamam sempre. Quem está disposto a viver a Palavra precisa superar as críticas e ver além das situações 

negativas. Quem ama adquire uma sabedoria que livros ou cursos nunca darão. O senso crítico é bom e 

verdadeiro quando exercido no amor. Quanto maior é o amor, maior é a sabedoria. Crescer na capacidade de 

amar.  

21 Qui 

Mt 9, 9-13 

S. Mateus 

Segue-me. Jesus chamou um pecador. Ele também faz um convite pessoal a nós. Somos convidados a segui-lo 

assumindo o nosso passado e os limites que experimentamos hoje. Nossos limites e erros perdem a força 

sobre a nossa vida quando decidimos recomeçar e amar. É uma aventura que vale a pena.  Aquele que nos 

chama para uma vida nova espera de nós uma resposta. Que resposta você vai dar? / Seguir o Amor. 

22 Sex   

 1 Tm 6,2c-

12          
S. Maurício 

Foge das coisas perversas. Quando chegarem as tentações, ódio, conversas negativas, propostas para fazer 

coisas erradas... fuja! Maria e José também fugiram com Jesus para salvá-lo. Salve Jesus em você, em sua 

caminhada e no meio do lugar onde vive. Que tal ler novamente esta leitura? Não tenha vergonha de fugir do 

pecado. Procure aquilo que vale mais: Ter Jesus. 

23 Sáb  

Lc 8, 4-15 
S. Pio de 

Pietrelcina 

Semear a esperança. “Quem experimenta na própria vida o amor fiel de Deus e a sua consolação pode, ou 

melhor, tem o dever de ficar próximo dos irmãos mais fracos e se carregar das suas fragilidades. E pode 

fazê-lo sem autocomplacência, mas sentindo-se simplesmente como um "canal" que transmite os dons do 

Senhor; e assim, se torna, concretamente um "semeador" de esperança”.( Papa Francisco, 22 de Março de 

2017) 

24 Dom XXV D. do T. Comum -  “Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos”.  (Mt 20, 1-16a) 

25 Seg  P. do Mês - “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome  sua cruz e siga-me”. (Mt 16, 24) 

26 Ter 

Lc 8, 19-21 
S. Cosme e 

Damião  

Ouvir a Palavra de Deus e praticar. Não tem mistério. Não precisamos de grandes estudos ou de 

explicações complicadas para entender isso. Geramos Jesus se fazemos a vontade de Deus, e sua vontade é 

sempre amor. O caminho é ser fiel à Palavra, amando. Seja no trabalho, oração, convivência, esporte, etc., 

temos oportunidades para amar, pondo a Palavra em prática.  Agora é praticar. Fazer o bem.  

27  Qua 

Lc 9, 1-6 
S.  Vicente de 

Paula 

Sacudir a poeira dos pés. Muitas vezes quando procuramos fazer e anunciar o bem experimentamos a 

rejeição ou até mesmo a perseguição. O importante é não guardar na alma a poeira negativa destas situações. 

Quando acumulamos a “poeira” da mágoa, do rancor, do julgamento, entre outras, dificultamos os passos que 

podemos dar em direção ao amor e à alegria. O protesto que podemos fazer contra o mal é o de livrarmo-nos 

dele. A poeira que se acumula no coração suja a alma e a vida. Então, é perdoar, recomeçar e ir em frente. 

Recomeçar. 

28 Qui 

Ag 1, 1-8 

 

Edificar a casa de Deus. Podemos fazer isso em três aspectos: Em nós, que somos templo de Deus; com o 

irmão que está nosso lado; como comunidade, Igreja, que vive na unidade a experiência de Deus. Muitos de 

nossos jovens e familiares após um ano conosco, com a alma e a vida reconstruídas, doam seu tempo, dinheiro 

e trabalho para fazer algo pelos outros. A casa de Deus é o Paraíso, é o Amor. Uma proposta para hoje é a de 

construir um ambiente onde o amor é a regra maior. Quando amamos, construímos um pouquinho de 

eternidade, de casa de Deus, no lugar onde vivemos. Deus te chama a construir o bem. Construir a unidade.  

29 Qui 

Jo 1, 47-51 
S. Miguel, 

Gabriel e 

Rafael 

Vereis os anjos de Deus. Às vezes é difícil reconhecer a presença de Deus, principalmente quando estamos 

“debaixo da figueira” da dor ou do pecado. Ele, “elevado sobre árvore da cruz”, nos deu o fruto da vida nova, 

e nos uniu ao Céu. Seus olhos nos vêm e querem atrair o nosso olhar. Existe sempre uma presença angelical 

que nos acompanha. É o amor de Deus. Quando percebemos sua presença em cada gesto de amor, ou o 

abraçamos na dor, o céu se abre também para nós. Reconhecer o Amor.  

30 Sáb 

Lc 9, 43b-

45 
S. Jerônimo 

Abraçar a cruz. “Deus desceu a terra uma única vez e nessa vez se fez homem e se deixou crucificar! A mim 

esse pensamento me dá grande força para aceitar com alegria aquela pequena cruz que sempre nos 

acompanha.... Do alto da cruz me diz: ‘...fiz desaparecer tudo que era meu...! Não sou mais belo, não sou mais 

forte; aqui não tenho mais paz; aqui em cima a justiça morreu; ... Só permanece o meu Amor, que quis 

derramar para ti as minhas riquezas de Deus”. (Chiara Lubich; Ideal e Luz pag. 62) 
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  

 

http://www.focolare.org/

