
 

   Dezembro de 2018   
	

  
01	 Sáb	

Ap	22,	1-7	
	
Beato	Charles	de	
Foucauld	

O	Senhor	vai	brilhar	sobre	eles...	“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...,	p.	83)	

02	 Dom	 I	Domingo	do	Advento	–	“Se	aproxima	a	vossa	libertação”	(Lc	21,	25-28.	34-36)	

03	 Seg	
Fl	4,4	

Alegrai-vos	 sempre	no	Senhor!	 [...]	Existe	uma	alegria	que	está	 ligada	a	 fatores	externos,	a	 circunstâncias	 favoráveis	
que	não	dependem	da	nossa	vontade.	Mas	existe	também	outra	alegria,	ligada	a	particulares	disposições	interiores	que	
dependem	de	nós.	A	alegria	que	vem	do	Espírito	Santo	produz	bons	frutos	em	nós.	

04	 Ter	
Is	11,	1-10	
S.	João	
Damasceno	

O	lobo	e	o	cordeiro	viverão	juntos.	Cada	pessoa	possui	algo	interno	ou	externo	que	a	faz	ser	única.	Mas	existe	algo	que	
nos	faz	iguais:	a	capacidade	de	amar.	O	amor	reúne,	supera	e	respeita	as	diferenças	criando	ambientes	favoráveis	para	a	
convivência.	 Superar	 julgamentos,	 desconfianças,	 preconceitos,	 rancor	 é	 uma	 das	 condições	 para	 se	 construir	 a	
unidade.	Deus	é	a	beleza	nos	relacionamentos.	Viver	a	concórdia.	

05	 Qua	
Mt	15,29-37	
	

Quantos	pães	tendes?	A	atitude	de	doar	provoca	sempre	pequenos	ou	grandes	milagres.	Maior	que	a	quantidade	de	
coisas	que	temos	para	doar,	deve	ser	a	nossa	compaixão	por	quem	queremos	fazer	algo	concreto.	 	Quando	doamos,	
abrimos	 espaço	 na	 alma	 e	 na	 vida	 para	 inúmeros	milagres,	 e	 nos	 tornamos	mais	 livres	 e	 alegres.	 Só	 podemos	 doar	
daquilo	 que	 temos,	 seja	 no	 campo	 financeiro,	 material	 ou	 o	 tempo,	 trabalhos,	 capacidades...	 E	 assim	 veremos	
multiplicarem	o	amor,	a	alegria	e	a	esperança	em	nós	e	em	quem	ajudamos.	Viver	a	comunhão	com	os	bens.	

06	 Qui	
Mt	7,	21.24-27	
	
S.	Nicolau	

Construir	 a	 casa	 sobre	 a	 rocha.	Muitas	 vezes	 as	 reações	 de	 raiva,	medo	 ou	 julgamento	 destroem	 relacionamentos,	
projetos	 e	 a	 própria	 alma.	 Essas	 reações,	 que	 podem	 nascer	 de	 dores	 profundas	 que	 carregamos,	 podem	 reduzir	 à	
“areia”	tudo	o	que	fazemos	e	não	nos	permitem	ter	uma	vida	sólida.	Para	construir	na	rocha	do	Amor	é	preciso	abrir	
mão	daquilo	que	nos	faz	mal.	O	Amor,	que	veio	habitar	entre	nós	e	se	doou	na	cruz,	é	a	rocha	da	nossa	vida.	Firmar-se	
no	Amor.	

07	 Sex	
Is	29,17-24	
	
	
S.	Ambrósio	

Os	humildes	aumentarão	sua	alegria.	É	a	mensagem	dirigida	aos	que	esperavam	o	reerguimento	de	Israel.	As	quedas	e	
as	derrotas	sofridas	na	vida	podem	fazer	de	nós	pessoas	melhores,	se	descobrirmos	o	Amor	que	existe	além	da	dor.	“O	
Amor	 leva	 sempre	 a	 perdoar.”	 Quando	 perdoamos,	 a	 alegria	 entra	 imediatamente	 em	 nossa	 alma.	 Ser	 humilde	 é	
descobrir	que	a	alegria	verdadeira	vem	d’Aquele	que	vive	em	nós.	Sem	Ele	somos	só	fraqueza.	A	humildade	é	a	força	de	
quem	descobriu	o	Amor.		Agir	com	humildade.	

08	 Sáb	
Lc	1-	26-38	
Imaculada	
Conceição	

Eis	a	serva	do	Senhor:	“Maria,	a	Mãe...	Vive	de	Deus,	Deus	vive	nela,	que	se	anula	toda,	momento	por	momento,	para	
dar	a	ele	a	vida.	A	voz	dele,	que	é	a	sua	vontade,	fala	forte	no	fundo	de	sua	alma,	porque	ela	sempre	o	ouve.	É	a	serva	a	
seu	 total	 serviço:	 a	 serva	 do	 Senhor....	 Mas	 eu	 também	 posso	 ser	 ela.	 Ofereço	 a	 luz	 do	 meu	 ser,	 momento	 por	
momento,	para	engrandecer	o	Senhor	e	glorificá-lo”.	(Chiara	Lubich,	Ideal	e	luz,	p.	183)	

09	 Dom	 II	Domingo	do	Advento	–	“Preparai	o	caminho	do	Senhor”.	(Lc	3,	1-6)	

10	 Seg	
Fl	4,4	
	

Alegrai-vos	sempre	no	Senhor!	É	a	alegria	que	infalivelmente	Jesus	nos	dá	se	estivermos	verdadeiramente	unidos	a	Ele,	
se	 imitarmos	 os	 seus	 exemplos,	 se	 vivermos	 com	 radicalidade	 a	 sua	 Palavra	 e,	 principalmente,	 se	 o	 seguirmos	 com	
generosidade	no	caminho	da	cruz.	

11	 Ter	
Is	40,	1-11	
	
	

Sua	servidão	acabou.	 	Não	nascemos	para	a	escravidão.	Muitas	vezes	nos	tornamos	escravos	do	pecado,	do	passado,	
dos	vícios,	dos	apegos,	das	preocupações,	dos	sentimentos	destrutivos,	das	coisas	e	das	pessoas.	O	menino	que	vem	no	
Natal	é	também	aquele	que	na	cruz	entrega	a	vida	por	nós	proclamando	a	nossa	liberdade.	Existe	uma	canção	que	diz:	
“Hoje	livre	sou”.	O	Amor	nos	faz	livres.	Ser	livre	fazendo	o	bem.	

12	 Qua	
Lc	1,	39-47	
	
N.	Sra.	de	
Guadalupe	

Se	alegrou	o	meu	espírito	em	Deus	meu	salvador.	A	descrença	no	amor,	a	 indiferença	e	desconfiança	de	 tudo	e	de	
todos	tiram	de	nós	a	capacidade	de	reconhecer	e	nos	alegrar	com	o	bem	que	Deus	diz	e	faz.	Na	escritura,	“promessa”	e	
“aliança”	fazem	parte	de	uma	mesma	realidade.	Maria	se	alegrou	porque	acreditou	e	foi	fiel.	Quando	estamos	abertos	
à	 vontade	de	Deus,	 em	 seu	 amor,	 somos	 capazes	de	 reconhecer	 a	 sua	 ação	e	 a	 sua	presença	em	nós	 e	nos	outros.	
Reconhecer	o	bem.	

13	 Qui	
Is	41,	13-20	
	
Sta.	Luzia	

Eu	te	tomo	pela	mão.	Eu	te	ajudarei.	Será	que	estamos	permitindo	que	Deus	conduza	a	nossa	vida?	Em	nossa	busca	
sedenta	por	felicidade,	muitas	vezes	somos	conduzidos	por	sentimentos,	vícios,	desejos,	ideias,	pessoas	etc.	Que	tal	dar	
uma	 chance	 para	Deus?	Quando	 estamos	 dispostos	 a	 viver	 a	 sua	 Palavra,	 a	 vida	 em	 torno	 a	 nós	 se	 transforma.	Na	
verdade,	é	Ele	quem	nos	dá	a	chance	de	sermos	felizes.	Deixar-se	conduzir	pelo	bem.	

14	 Sex	
Is	48,	17-19	
	
S.	João	da	Cruz	

Eu	o	Senhor,	te	ensino	coisas	úteis.	Apresento	uma	lista	de	“coisas”	úteis:	trabalho,	economia	e	comunhão	dos	bens;	
testemunho	 e	 irradiação	 do	 bem;	 espiritualidade	 e	 oração;	 saúde,	 alimentação,	 atividade	 física,	 lazer	 e	 descanso;	
harmonia	pessoal	e	na	convivência;	estudo	e	busca	da	sabedoria;	comunicação,	diálogo	e	unidade...	quando	amamos	a	
Deus,	 ao	próximo	e	 a	 nós	mesmos	procuramos	 ter	 uma	 vida	 equilibrada.	Dar	 boas	 gargalhadas	 com	amigos,	 dormir	
bem,	brincar,	passear	tornam-se	coisas	úteis	para	quem	aprendeu	a	amar.	Gastar	o	tempo	com	coisas	úteis.	

15	 Sáb	
Sl	79		

Vinde	 logo	 nos	 trazer	 a	 salvação.	 ”Para	 que	 não	 o	 julgássemos	 diferente	 de	 nós,	 suportou	 fadigas...	 não	 rejeitou	 o	
sofrimento,	submeteu-se	à	morte	e	manifestou	a	sua	ressurreição.	..	Ofereceu	sua	própria	humanidade	para	que	tu	não	
desanimes	no	meio	do	sofrimento,	mas,	reconhecendo	tua	condição	de	homem,	esperes	também	receber	o	que	Deus	
lhe	deu.	Quando	contemplares	Deus	tal	qual	é,	terás	um	corpo	imortal	e	incorruptível,	como	a	alma,	e	possuirás	o	reino	
dos	céus,	...	viverás	então	na	intimidade	de	Deus	e	serás	herdeiro	com	Cristo”.	(Santo	Hipólito,	Ofício	das	Leituras,	VI	d.	
Oitava	de	Natal)	

16	 Dom	 III	Domingo	do	Advento	–	“Ele	vos	batizará	no	Espirito	Santo	e	no	fogo”.	(Lc	3,10-18)	



17	 Seg	
Fl	4,4	

Alegrai-vos	sempre	no	Senhor!	Paulo	escreve	estas	palavras	num	momento	muito	difícil	da	sua	vida.	Ele	está	preso,	
passando	 necessidades,	 sabendo	 que	 sua	 vida	 corre	 grave	 perigo.	 Com	 estas	 palavras,	 portanto,	 ele	 nos	 dá	 a	
demonstração	de	que	as	dificuldades,	as	perseguições	e	a	própria	morte,	se	forem	abraçadas	em	união	com	Jesus,	não	
podem	tirar	de	nós	aquela	paz	e	alegria	que	procedem	Dele;	pelo	contrário,	aumentam	ainda	mais.	

18	 Ter	
Mt	1,18-24	
	

Deus	conosco.	 José	precisou	 superar	a	desconfiança,	o	medo,	e	acreditar.	 Sempre	 surgem	situações	que	exigem	um	
passo	de	confiança.	Mantenha	a	fidelidade	crendo	que	a	Palavra	de	Deus	é	verdadeira.	Diante	das	dores	e	dificuldades,	
você	pode	repetir:	"Deus	está	comigo”.	

19	 Qua	
Lc	1,	5-25	
	

O	Senhor	se	dignou	tirar-me	da	humilhação	pública!	Em	nossas	Fazendas	esta	palavra	significa	muito.	Zacarias	tinha	
dúvidas.	Muitos	não	acreditavam	que	uma	mulher	de	idade	avançada	daria	à	luz.	Supere	a	dúvida.	Deus	pode	recuperar	
pessoas	 e	 fazer	 o	milagre	 onde	 não	 se	 espera.	 Para	 quem	 crê	 na	 Palavra	 de	 Deus	 e	 vive	 concretamente,	 o	milagre	
acontece.	Amar	o	outro,	não	responder,	tornar-se	pequeno,	ser	humilde,	servir...	não	é	humilhação.	Viver	em	pecado,	
sim.	Acreditar.	

20	 Qui	
Lc	1,26-38	

Para	 Deus	 nada	 é	 impossível.	 Você	 pode	 superar	 e	 resolver	 muitas	 coisas	 confiando	 em	 Deus.	 Estes	 dias	 podem	
aparecer	situações	difíceis.	Mantenha	a	calma	e	a	confiança.	Este	Natal	será	único	em	sua	vida.	Faça	sua	parte	e	confie	
para	Ele	o	que	parece	impossível	para	você.	Confiar	como	Maria.	

21	 Sex	
Lc	1,	39-45	
S.	Pedro	Canísio	

"Se	 hão	 de	 cumprir	 as	 coisas	 que	 da	 parte	 do	 Senhor	 te	 foram	 ditas!".	 Maria	 é	 declarada	 feliz,	 bem-aventurada,	
porque	acreditou	na	promessa	de	Deus.	Quem	crê	na	Palavra	e	a	põe	em	prática	experimenta	o	bem	que	Deus	realiza.	
Neste	tempo	de	advento,	coloque	suas	forças	e	sua	criatividade	ao	serviço	dos	irmãos.	Em	cada	ato	de	amor	existe	uma	
possibilidade	para	experimentar	o	Natal.	Servir.	

22	 Sáb	
Lc	1,	46-56	

Sua	misericórdia	se	estende	de	geração	em	geração.	“...	o	Natal	tem,	sobretudo	um	sabor	de	esperança,	porque,	não	
obstante	as	nossas	trevas,	resplandece	a	luz	de	Deus.	A	sua	luz	gentil	não	mete	medo;	enamorado	por	nós,	Deus	atrai-
nos	com	a	sua	ternura,	nascendo	pobre	e	frágil	no	nosso	meio,	como	um	de	nós.	Nasce	em	Belém,	que	significa	«casa	
do	pão»;	deste	modo	parece	querer	dizer-nos	que	nasce	como	pão	para	nós;	vem	à	nossa	vida,	para	nos	dar	a	sua	vida;	
vem	ao	nosso	mundo,	para	nos	trazer	o	seu	amor.	Vem,	não	para	devorar	e	comandar,	mas	alimentar	e	servir”.	(Papa	
Francisco,	Homilia	de	Natal,	24/12/2016)	

23	 Dom	 IV	Domingo	do	Advento	–	“Bendita	és	tu	entre	as	mulheres”.	(Lc	1,	39-45)	

24	 Seg	
Fl	4,4	
	

Alegrai-vos	sempre	no	Senhor!	Parece	estar	claro	o	conteúdo	desta	Palavra	e	o	modo	como	devemos	vivê-la.	Ela	nos	
estimula	a	nos	 lançarmos	espiritualmente,	vivermos	a	vida	cristã	em	plenitude	e	não	pela	metade	–	especialmente	o	
mandamento	do	amor	ao	próximo;	a	abraçarmos	com	todo	o	coração	as	inevitáveis	dificuldades,	cruzes	e	provações	da	
vida,	reconhecendo	nelas	a	figura	de	Jesus	crucificado.	

25	 Ter	
Jo	1,	1-18	

Feliz	Natal	–	“O	verbo	se	fez	carne	e	veio	morar	entre	nós”.	
“É	Natal!	O	Verbo	se	fez	homem	e	acendeu	o	amor	sobre	a	terra...	É	Natal!	Que	o	teu	amor	aceso	sobre	a	terra	faça	
arder	os	nossos	corações	e	nos	amemos	como	tu	queres!	Então	estarás	entre	nós.	“(Chiara	Lubich,	E	torna	Natale...	,	pp	
78-79)	

26	 Qua	
At	6,8-10;	
7,54-59	
	
S.	Estêvão	

Testemunhar	 com	 sabedoria.	 O	 anúncio	 verdadeiro,	 além	 das	 boas	 obras	 e	 da	 palavra,	 precisa	 do	 relacionamento	
interior	e	íntimo	com	aquele	que	é	a	nossa	força	diante	do	perigo	e	da	dor.	Estevão	acreditou	na	graça	de	Deus.	E	se	a	
nossa	vida	correr	perigo	por	causa	do	Evangelho?	Milhares	de	 irmão	nossos	 foram	mortos	nos	últimos	anos	e	nestes	
dias,	por	causa	de	Jesus,	vítimas	da	incompreensão	e	do	fundamentalismo.	Muitos	celebraram	o	Natal	em	meio	à	dor,	
ao	medo	e	às	incertezas,	mas	fiéis	ao	Evangelho.	Que	resposta	daríamos	no	lugar	deles?	Acreditar.	

27		 Qui	
Jo	20,	2-8	
	
S.	João	
Evangelista	

Ver	e	acreditar.	No	nascimento	de	Jesus,	os	pastores	e	o	magos	enxergaram	muito	além	de	um	bebê	envolto	em	panos.	
No	Evangelho	de	hoje,	João	e	Pedro	enxergam	além	de	panos	sujos	que	envolveram	o	corpo	morto	do	Senhor.	Quem	
crê	no	Amor	consegue	ver	além	das	aparências.	Os	 “panos”	da	 fragilidade,	da	dor	e	da	morte	manifestam	mais	que	
aquilo	que	podemos	ver.	Podemos	deitar	tudo	isso	no	chão	do	amor	de	Deus.	Depois,	anunciemos	com	atos	concretos	
a	vida	nova,	a	ressurreição	que	experimentamos.	Ver	com	o	coração.	

28	 Sex	
1	Jo	1,	5-2,2	
Santos	Inocentes	

Se	andamos	na	 luz	estamos	em	comunhão	uns	com	os	outros.	Às	vezes	olhamos	as	pessoas	e	o	mundo	a	partir	de	
nossas	escuridões.	Todos	carregam	a	luz	de	Deus	mesmo	que	ela	esteja	oculta.	Essa	luz	volta	a	se	manifestar	quando	
recomeçamos	 a	 amar	 numa	 vida	 de	 partilha	 e	 comunhão	 verdadeira.	 É	 dia	 para	 perdoar,	 recomeçar,	 melhorar	 a	
convivência	e	fugir	do	isolamento	fazendo	o	bem.	Construir	unidade.	

29	 Sáb	
1	Jo	2,	3-11	
S.	Tomas	B.	

Quem	 ama	 o	 seu	 irmão	 permanece	 na	 luz.	 “Respeitemos	 a	 criação,	 não	 sejamos	 instrumentos	 de	 destruição!	
Respeitemos	cada	ser	humano:	cessem	os	conflitos	armados	que	ensanguentam	a	terra,	silenciem-se	as	armas	e	então	
o	ódio	dê	lugar	ao	amor,	a	ofensa	ao	perdão	e	a	discórdia	à	união”.	(Papa	Francisco,	4/10/2013)	

30	 Dom	 Sagrada	Família	–	“Todos	os	que	o	ouviam	estavam	maravilhados	da	sabedoria	de	suas	respostas”.	(Lc	2,	41-52)	

31	 Seg		
Jo	1,	1-18	
S.	Silvestre	

Dar	 testemunho	da	 luz.	Aquilo	que	é	negativo	se	propaga	depressa.	Mas	a	 luz	deve	ser	doada.	Aproveite	o	dia	para	
aquilo	 que	 é	 bom.	 Evite	 as	 criticas	 e	 os	 julgamentos.	 Perceba	 o	 amor	 que	 existe	 em	 cada	 situação	 a	 ser	 abraçada.	
Porém,	é	na	unidade	que	mais	podemos	dar	 testemunho.	Encerre	esse	ano	 recomeçando	com	todos	e	na	alegria	de	
poder	fazer	o	bem.	Recomeçar	

 
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 

 


