
Palavra de Vida 
Intenções: Pela visita de Emmaus, presidente do Movimento dos Focolares, à Fazenda no dia 15 de Abril, pelas celebrações da Semana 
Santa e Páscoa. É importante preparar bem a Semana Santa e a Páscoa. A Sexta-feira Santa é dia de jejum e abstinência. No Sábado de 
Aleluia a festa começa à noite com Celebração da Vigília e a Ceia de Páscoa. É bom preparar bem, pois são momentos únicos. 

1
Ter

Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Jo 5, 1-16
Quem experimentou a vida com Deus e volta a viver sem Ele experimenta um pouco do inferno. Cada frase, cada canção, cada 
imagem na TV que lembrar a vida com Ele, fará doer o coração. Quem conhece o amor de Deus e volta para erro sofre muito. As 
dificuldades virão. Tentações e desânimos também. Mas Deus, sempre está em nossa vida.

2
Qua

Fazer a vontade do Pai. Jo 5, 17-30 (São Francisco de Paula)
Quando fazemos as coisas segundo a vontade do mundo experimentamos as alegrias do mundo. E elas passam rápido. A alegria 
que permanece só existe no amor sobrenatural que vem de Deus e que podemos doar aos outros em gestos concretos. Atenda 
àquilo que Deus pede e não as propostas erradas. O que vemos de Deus é somente o Amor. O que você vai escolher?

3
Qui

Buscar a glória que vem de Deus. Jo 5,31-47
Confiamos muito em nossa inteligência, nossas capacidades, em nossa força de vontade, e queremos receber glórias por isso. A 
nossa força, inteligência e capacidades sempre encontram limites. Jesus nos dá o exemplo em sua maior Obra, na cruz. Ele amou 
até o fim. A verdadeira glória vem do amor doado até o fim. Não faça esperando reconhecimentos. Faça por amor.

4
Sex

Do coração atribulado está perto o Senhor. Sl 33/34
Sempre, de uma forma ou de outra, passamos por dificuldades. Deus está presente em nossas dores e tribulações. Cada momento 
difícil é uma possibilidade de declarar o amor a Ele. Podemos reconhecer sua presença em muitos momentos difíceis e dolorosos. 
A tribulação é oportunidade de dizer: ”Jesus, você está presente nesta dor. Eu te quero”.

5
Sab

Ninguém jamais falou como esse homem. Jo 7,40-53
A autoridade de Jesus está em sua natureza completa. Ele é verdadeiramente Deus e Homem. Quem está dividido ou não é fiel ao 
relacionamento com Deus não pode falar em nome dele com verdadeira autoridade. Pode até enganar, manipular e mentir. Mas 
o erro não sustenta a verdadeira autoridade. A autoridade vem da verdade e da caridade. Nasce das experiências concretas, e 
não de falatório, e está acima dos erros do passado. Amar “hoje” nos dá autoridade, mesmo diante das experiências negativas do 
“ontem”. Então... Antes de falar, amar.

6 Dom “ Eu sou a ressurreição e a vida”... V Domingo da Quaresma –  Jo 11, 1-45

7 Seg “Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros”. Palavra do Mês – Jo 13-34 

8
Ter

Afastar a serpente da reclamação. Nm 21, 4-9
O veneno de uma serpente pode matar. O pecado, a reclamação e a insatisfação são venenos que matam a alma. Muitos carregam 
no rosto a expressão da reclamação. Quem vive reclamando faz mal a si e a todos com quem convive. Prejudica até a própria saú-
de. O murmurador, que sempre reclama, espalha insatisfação, desânimo e intrigas. Agradeça mais. Veja o que existe positivo nas 
pessoas. Se for necessário corrigir, que seja por amor. Quem ama mais reclama menos. 

9
Qua

A verdade vos libertará. Jo 8, 31-42
Todos nos temos fraquezas, dores e pontos negativos. Podemos assumir a nossa condição e buscar a misericórdia de Deus e dos 
irmãos ou viver na mentira e nas nossas defesas. Quem se encontra com a Palavra se liberta de suas máscaras e de muitos con-
dicionamentos pessoais. Quando nos libertamos do mal, do pecado, superamos o medo, as angústias, os vícios, o julgamento, a 
preguiça e muitos outros males. A Palavra liberta porque é amor, e sendo amor é sempre verdade.

10
Qui

Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jo 8, 51-58 
Pela morte física, todos nós passaremos. Mas existem outras mortes. A morte da recaída, ódio, egoísmo, indiferença e morte da 
dignidade. Quem guarda a Palavra supera o negativo e vê os sinais de vida mesmo em situações muito difíceis. Guardemos e prati-
quemos a Palavra. Nosso Deus é Deus da vida e não da morte, pois o Amor é sempre vivo.

11
Sex

O Senhor está ao meu lado. Jr 20,10-13 
As dores e as dificuldades aparecem a cada dia. O que te perturba? O medo? Os erros do passado? As responsabilidades? O aban-
dono? Preocupação com o futuro? A saúde? O medo de recair? Deus nos acompanha a cada momento principalmente quando o 
mal parece aumentar ao  nosso redor. Podemos dar um passo de confiança em atos de amor feitos a quem encontramos. Não se 
derrota o mal com o mal. A vingança de Deus é o amor. Em cada dor Ele está presente.

12
Sab

Os libertarei de todo o pecado. Ez 37,21-28
O Amor vence tudo. Nenhum pecado é maior que o Amor de Deus. Em nosso orgulho fugimos de Deus e nos achamos indignos 
dele. Realmente somos. Mas o Amor nos liberta da indignidade. Quando reconhecemos nossos erros, Deus age. É fundamental 
guardar a Palavra e por em prática. Procuremos a confissão dos nossos pecados. Recomecemos com Deus e com os irmãos.  

13 Dom Domingo de Ramos –  “Hosana ao Filho de Davi.” Mt 21, 1-11 

14 Seg “Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros”. Palavra do Mês – Jo 13-34   

15
Ter

Darás a tua vida por mim? Jo 13, 21-33.36-38
Queremos amar a Deus e muitas vezes fazemos o contrário.  Não pare somente em propostas. Comece dando a vida já neste 
momento, vivendo a unidade, no café, na limpeza de quarto, no trabalho, nas dificuldades, etc. Não espere para “dar a vida”. Ame 
hoje construindo relacionamentos verdadeiros à sua volta e fazendo o que é necessário./ Hoje em Guaratinguetá acontece a visita 
de Emmaús, a presidente do Movimento dos Focolares, que substituiu Chiara Lubich.
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#DEUS E A ESPERANCA# 

Estes comentários são preparados, normalmente, para as meditações diárias dos jovens da Fazenda da Esperança. Comentá-
rio ou observação envie para padre Marcio no endereço amigosdapalavra@fazenda.org.br 

*A Palavra de vida do Mês (meditada por Chiara Lubich) encontra-se no site www.focolare.org.pt

Veja a experiência de Celeste, acesse www.fazenda.org.br/2014

Você pode acompanhar a Palavra de Vida pelo facebook.com/fazendadaesperanca 

16
Qua

Preparar a páscoa. Mt 26,14-25
Os apóstolos prepararam a Páscoa, tanto com a festa como com as dores. Podemos preparar para Jesus e para os irmãos uma Páscoa 
com experiências concretas, confissão, preparando o lava-pés, a via-sacra, a vigília de sábado á noite, o domingo de Páscoa, a litur-
gia, as refeições... Preparar as coisas e a alma no amor é experimentar a Páscoa da ressurreição agindo em nossa própria vida.

17
Qui

Ceia do Senhor e Lava-Pés – ...Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jo 13, 1-15
Na noite de hoje iniciamos, com a celebração da Ceia e do Lava-pés, o Tríduo Pascal. Organizemos a noite de adoração. Começa 
nesta noite o silêncio e a espera. Deveriam silenciar-se em nossas casas os aparelhos de som, e outros aparelhos, na medida do possí-
vel. Amanhã é dia de jejum e abstinência. A refeição que for feita é sem uso de carne. É o momento maior de dedicação à oração e a 
prática da caridade.

18
Sex

Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo – Por suas feridas nós fomos curados. Jejum - Is 52,13-53,12
Acompanharemos Jesus até a cruz. Á tarde celebramos sua morte. Hoje é dia de penitência, não de festa. É dia de jejum e não dia 
de comer bem. Dia de oração e recolhimento. Ele deu a vida por nós. 

19
Sab

Noite de Festa - Preparação para a festa da Ressurreição.
O dia é de recolhimento. Preparemos tudo para a festa que começa depois do anoitecer com a Vigília de Páscoa. Cada Fazenda cuide 
para que haja a Celebração e uma Ceia Pascal digna.  A ressurreição começa na alma e nos atos de amor. Para se preparar uma festa 
precisamos de muitos. Para estragar basta um.  Comece já agora nas atitudes e no coração.

20 Dom Páscoa do Senhor – “Jesus Ressuscitou! Verdadeiramente Ressuscitou!”

21 Seg “Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros”. Palavra do Mês – Jo 13-34

22 
Ter

Eu vi o Senhor. Jo 20, 11-18
Existem sinais de ressurreição por toda a parte. Sabemos que a ressurreição é verdadeira. Nenhuma mentira gera um bem que 
dure. A ressurreição de Jesus devolve hoje a vida a muitos. Onde as pessoas amam as outras de verdade, vemos ressurreição. Po-
demos também ver o Senhor nas pessoas de nossa família, nos doentes, nos gestos de amor, na oração, na eucaristia. Mais ainda, 
ele age em sua vida e quer ser sinal de ressurreição para muitos. Que você também possa vê-lo.

23
Qua

Fica conosco, Senhor. Lc 24, 13-35
Com Jesus no nosso meio experimentamos a alegria. Sem ele a tristeza. Com ele o coração “queima” e coisas que antes não 
entendíamos da Palavra, se abrem diante de nós.  Evite atitudes de falta de amor. Vivamos hoje na unidade para que Jesus possa 
estar sempre em nosso meio.

24
Qui

A paz esteja convosco. Lc 24, 35-48
Um anúncio de ressurreição é a paz. As brigas, divisões, fofocas, ofensas, rancor, discriminações, e outras atitudes negativas são 
anúncio de morte. O homem novo é Jesus ressuscitado em nós. O homem velho é o pecado. Quem ama leva a paz para onde vive. 
Espalhar a divisão e o ódio é atitude do homem velho. Alguém que busca ser novo recebe e doa paz. Paz para todos.

25
Sex

Reconhecer Jesus. Jo 21, 1-14 
Os apóstolos reconhecem os sinais e sabem que é Ele. Quando vivemos a Palavra, amando os outros, também reconhecemos 
quando Ele chega. Fiquemos atentos neste dia para que Ele não passe sem ser percebido. Ele está naquela pessoa que precisa de 
ajuda, naquela dificuldade a ser assumida, abraçada, superada. Ele está na pessoa que está ao seu lado. Ele virá visitar você o dia 
inteiro.

26
Sab

Anunciai o Evangelho a toda a criatura. Mc 16, 9-15
A humanidade precisa do Evangelho. Mais que teoria, deseja um Evangelho vivido na prática. O mundo tem sede de esperança 
e de Amor verdadeiro. Podemos anunciar onde vivemos, mas também podemos nos lançar e ir além. Muitas famílias, jovens, 
comunidades e até povos inteiros aguardam homens e mulheres corajosos que se empenhem na vida do Evangelho. Deus faz um 
convite. Ninguém poderá responder por você. Dar a vida pelo Evangelho vale a pena.

27 Dom II Dom. da Páscoa –  “...Felizes os que creram sem ter visto.” Jo 20, 19-31

28 Seg “Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros”. Palavra do Mês – Jo 13-34 

29 Ter Tudo entre eles era posto em comum. At 4, 32-37
Aqui queremos repetir algo importante: O “comum” não é invenção da Fazenda. É bíblico. Cada uma de nossas casas tem o 
“comum” como proposta para a recuperação. Negar-se ao “comum” em nossa comunidade é roubar. Jamais deveria permanecer 
conosco quem no seu egoísmo não quer partilhar. O egoísta não se recupera. Muitas casas nossas, quando não estão bem, tem 
por traz problemas com o “comum”.  Não arrume desculpas. Você sabe o que deve fazer. As coisas que você esconde farão um 
mal enorme à sua alma. Quer viver em família? Viva o “comum”.

30
Qua

Quem age conforme a verdade aproxima-se da luz. Jo 3,16-21
Quando alguém diz que não consegue entender o que é viver a Palavra certamente carrega em si a falta do perdão. Quando exis-
tem em nós fatos que não perdoamos, nos bloqueamos para amar. Quem busca recuperação de verdade começa perdoando, se 
liberta da dor do passado, cria relacionamento de família, e se aproxima da luz de Deus. Também não fica na mentira ou acober-
tando erros dos outros. É assim: quem está em Deus busca viver no amor.


