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01 Qui 

Jr 17, 5-10 
Bendito o homem que confia no Senhor. A Palavra fala contra a estupidez de colocar a segurança da própria vida nas 
capacidades humanas. Por mais que tenhamos bons estudos, dinheiro, saúde e pessoas que nos amem, chegam os 
momentos difíceis nos quais somente o relacionamento com “Alguém” infinitamente maior que nós poderá nos 
sustentar. Quando é Ele quem conduz as inúmeras situações e decisões de nossa vida, cresce em nós a confiança 
necessária para suportar, abraçar e superar os desafios. A Esperança leva sempre a acreditar. Acreditar e recomeçar. 

02 Sex 
Mt 21, 33-
43.45-46 

Entregar os frutos no tempo certo. Somos imensamente amados por Deus. Conseguimos retribuir um pouco desse 
amor com as experiências que fazemos por causa da Palavra. Quem deixa de fazer o bem e quem se nega a partilhar as 
experiências feitas rouba frutos que pertencem a Deus. Entreguemos a Ele, como resposta ao seu amor, os preciosos 
frutos que surgem da prática do bem. Fazer o bem. 

03 Sáb 
Lc 15, 1-3.11-
32 

Conversão. “Quantas vezes dizemos: ‘este é um pecador, fez isso e aquilo’, julgamos os outros? Mas e tu? Todos somos 
pecadores, mas [...] temos a possibilidade de receber este perdão que é a misericórdia de Deus. [...] não devemos ter 
medo de nos reconhecermos e de nos confessarmos pecadores […] não devemos temer as nossas misérias: e cada um 
tem as suas. Mas a potência inexaurível de amor do Crucificado não conhece obstáculos, e esta misericórdia cancela 
todas as nossas misérias”. (Papa Francisco, 06/04/2016) 

04 Dom III Domingo da Quaresma – “Parai de fazer da casa de meu Pai um mercado!”. (Jo 2, 13-25) 

05 Seg Palavra de Vida do Mês -“Mostra-me, Senhor os teus caminhos, ensina-me tuas veredas.” (Salmo 25,4) 

06 Ter 
Mt 18,21-35 

Perdoar de coração. O perdão não acontece como uma mágica. Às vezes é uma decisão exigente que requer firmeza e 
perseverança. Em certas situações, para perdoar, precisamos assumir o prejuízo que o outro nos causou. Isso só é 
possível quando vamos além dos sentimentos. É difícil, mas permite que sejamos livres. Quem perdoa se liberta do mal 
que sofreu e se abre para amar a todos. Perdoar. 

07 Qua 
Mt 5, 17-19 
Sta. Perpétua e 
Felicidade 

Praticar e ensinar. Jesus é um mestre que ensina a amar com lições práticas. A maior “aula” foi na cruz onde, amando 
até o fim, doou tudo. Só tem autoridade para ensinar em nome deste mestre quem faz a “escola” da cruz. Ali, Ele 
ensina a perdoar, dar, ser família, doar-se, viver o momento presente, esvaziar-se e, por consequência, ser uma pessoa 
realizada. São lições práticas que ultrapassam teorias e explicações e formam autênticos construtores do “Reino de 
Deus”. Ensinar com a vida. 

08 Qui 
Jr 7, 23-28 
Dia Internacional 
da Mulher 

Ouvir a voz de Deus. Deus nos fala muitas vezes através das pessoas e dos acontecimentos. Ele nos fala também no 
silêncio e na intimidade do coração. É possível ter a certeza de que ouvimos sua voz?  Não se trata de certeza, mas de 
fidelidade à sua Palavra. Quem é fiel à prática do bem, no amor a Deus e aos irmãos, percebe o quanto essa voz, sutil e 
verdadeira, nos orienta a amar em cada decisão e nos anima em cada desafio. É a voz que conduz sempre para o bem. 
Ser fiel à voz do Bem. 

09 Sex 
Mc 12,28-34 

Amar a Deus e ao próximo. O amor para nós é mais que um sentimento. É a essência e o fundamento da nossa 
existência. Colocamos o amor em prática à medida que fazemos o bem. É um relacionamento autêntico que nos une a 
Deus e ao irmão; envolvidos por um mistério infinitamente maior que nós, percebemos que somos imensamente 
amados e por isso capazes de amar. Amar sempre. 

10 Sáb 
Lc 18, 9-14 

Reconhecer os próprios pecados... “Os gestos de penitência e as poucas e simples palavras do publicano testemunham 
sua consciência a respeito de sua pobre condição... Se o fariseu não pedia nada porque já tinha tudo, o publicano só 
pode implorar a misericórdia de Deus... apresentando-se com as mãos vazias, com o coração nu e reconhecendo-se 
pecador. O publicano nos mostra a todos a condição necessária para receber o perdão do Senhor. No fim, justamente 
ele, tão desprezado, se torna um ícone do verdadeiro crente”. (Papa Francisco, 01 de junho de 2016) 

11 Dom IV Domingo da Quaresma – “Quem age conforme a verdade aproxima-se da luz...” (Jo 3, 14-21) 

12 Seg Palavra de Vida do Mês -“Mostra-me, Senhor os teus caminhos, ensina-me tuas veredas.” (Salmo 25,4) 

13 Ter 
Jo 5, 1-16 

Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior.  Não se trata de uma ameaça de Jesus, mas de um 
pensamento lógico. Lançar fora a dor das feridas do passado é experimentar cura e liberdade. Retomar essa dor é ferir-
se duas vezes. O Amor faz de nós pessoas novas que sabem recomeçar, perdoar, ajudar, doar..., que são felizes. Pegar 
de volta o que nos faz mal, para quê? Progredir no bem 

14 Qua 
Jo 5, 17-30 

Fazer a vontade do Pai. Diante das exigências da Palavra, muitos dizem: “Mas todos fazem de outro jeito”, “ninguém 
pensa assim”, “hoje é diferente”; o que prejudica o outro, a nossa alma, saúde, dignidade ou a natureza continua sendo 
“mal”. A bondade, a fidelidade e tudo o que faz crescer o amor de Deus em nós e nos outros continuam sendo “bem”. 
O que vamos escolher? Fazer como “todo mundo” ou como aqueles que, acreditando no amor, procuram fazer o bem, 
vivendo na fidelidade? Escolher o Bem. 

15 Qui 
Jo 5, 31-47 

Buscar a glória que vem de Deus. Quem faz o bem querendo ser visto destrói aos poucos a própria alegria. Quem faz 
por causa da Palavra experimenta a alegria, mesmo se o reconhecimento não chega. Quem faz na gratuidade é 
sustentado pelo amor que vem de Deus, e não das pessoas. É sempre Ele quem realiza o bem através de nós. Somos 
apenas instrumentos preciosos de seu amor. Fazer por amor. 

16 Sex 
Jo 7, 1-2.10.25-
30 
Sta. Luiza de 
Marillac 

Não é a este que procuram matar? Os Judeus, principalmente os da classe dominante, querem exterminar Jesus. Mas 
Jesus não deixa de cumprir sua missão. O cristão, iluminado pela fé, pode reconhecer o Cristo como o enviado do Pai, 
como nosso Deus, e como aquele que pode transformar nossa vida e nos salvar. Quem ama anda no caminho ensinado 
por Jesus. Jesus não deixa de anunciar a verdade do Pai. Também nós, não podemos deixar de anunciar que Deus nos 
ama imensamente. Ir contracorrente, como Jesus.  

 
 

 
 

 
 



17 Sáb 
Jo 7, 40-53 

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’) 

18 Dom V Domingo da Quaresma – “Se o grão de trigo cai na terra e morre da muito fruto”. (Jo 12, 20-33) 

19 Seg Palavra de Vida do Mês -“Mostra-me, Senhor os teus caminhos, ensina-me tuas veredas.” (Salmo 25,4) 

20 Ter 
Nm 21, 4-9 

Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Quando insatisfações, mágoas, julgamentos e outras coisas negativas 
tomam conta de nosso modo de pensar e agir, envenenamos a vida.  As serpentes das misérias pessoais, que sempre 
mordem a todos, matam a alegria de viver. Quem quer curar-se precisa ter coragem de olhar para os próprios males 
erguendo-os na cruz de Jesus. O amor, que deu a vida por nós, é capaz de transformar o veneno da morte em sinal de 
salvação. Em Deus, todo mal pode ser mudado em bem. Transformar o negativo em positivo. 

21 Qua 
Jo 8, 31-42 

A verdade vos libertará. É terrível alguém ser escravo, seja de coisas, pessoas, vícios, sentimentos, ideias, mentiras, 
seja das reações negativas que escondem as dores do passado. Pessoas livres constroem relacionamentos positivos 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 da 
escravidão dos nossos males. Ser livre amando. 

22 Qui 
Gn 17,3-9 

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. 

23 Sex 
Jo 10, 31-42 

Ter boas obras. Quando vivemos a Palavra, também atraímos 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. 

24 Sáb 
Jo 11, 45-57 
Beato  Oscar 
Arnulfo Romero 

Revestirmos de Cristo. 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 d’Ele mesmo... Sejamos 
como túnicas estendidas aos seus pés. (Sto. André de Creta, Oratio 9) 

25 Dom Domingo de Ramos – “Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor!”. (Mc 14, 1-15,47) 

26 Seg Palavra de Vida do Mês -“Mostra-me, Senhor os teus caminhos, ensina-me tuas veredas.” (Salmo 25,4) 

27  Ter 
Jo 13, 21-
33.36-38 
 

Darás a tua vida por mim? Somos incoerentes. Prometemos amor, amizade, fidelidade eterna e depois falhamos.  
Prometemos a Deus a nossa vida e depois, em nossas escolhas diárias, nos negamos a reconhecê-lo nos irmãos ou nas 
dificuldades que se apresentam. Porém, quando amamos de verdade, nem as incoerências nos impedem de seguirmos 
adiante fazendo o bem. Quem espera chegar à perfeição para depois fazer algo bom talvez passe a vida sem fazer nada. 
Coragem. Podemos a amar hoje. Doar-se no momento presente. 

28 Qua 
Mt 26,14-25 

Preparar a Páscoa. Também nós podemos preparar uma bela festa de Páscoa, cheia de experiências concretas, 
confissão dos pecados, cânticos etc.; podemos ter a celebração de lava-pés, a vigília de sábado à noite, o domingo de 
Páscoa, as refeições. É fundamental preparar bem a vida e o coração. Preparar-se. 

29 Qui 
Ex 12,1-8.11-
14 

Lava-pés e Ceia do Senhor – “Este dia será para vós uma festa”. 
O sangue de Cristo sobre a cruz é 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 terá o 
seu ponto mais alto na festa da Páscoa do Senhor. Amanhã é dia de jejum, penitência e silêncio. O sábado será de 
preparação e espera. Preparemo-nos para a festa. 

30 Sex 
Is 52,13 -53, 
12 
 

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 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) 

31 Sáb 
 

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. 

 

  

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  

 


