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Intenções: Pelo encontro das famílias internas da Obra em Manaus. Pelas vocações.
01 Ter

Mt 8,23-27
Senhor salva-nos. Deus está sempre presente. Porém, quando o deixamos de lado, parece que Ele está
“dormindo” em nossas vidas. As tempestades que chegam permitem que nos lembremos de que é Ele
quem deve nos guiar. Quando Ele nos guia as tempestades e ventos se acalmam em nossa alma.  

02 Qua
Am 5, 14-15. 
21-24

Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Deixar de fazer o mal é muito bom, mas não é o
suficiente para fazer uma pessoa feliz. O fundamental é fazer o bem. Qual é o bem que podemos fazer
hoje?  Talvez  perdoar  alguém que  nos  fez  mal,  ajudar  uma  pessoa,  doar  algo,  partilhar.  Opções  e
situações não faltam. O que falta algumas vezes é vontade, coragem ou iniciativa. Fazer o bem depende
de nossa sua decisão pessoal. É possível. Você e eu somos sempre capazes de amar.

03 Qui
Jo 20,24-29

S. Tomé
Apóstolo

Felizes os que creram sem terem visto. As dúvidas de Tomé são as nossas dúvidas. Diante dos sinais
de morte que nos cercam parece difícil acreditar que a vida é ressurreição. Acreditar é assumir uma
experiência que muitas vezes parece fugir dos nossos critérios e da nossa lógica. Mas o Amor é assim.
Foge da lógica humana. Acreditar no Amor é acreditar na vida que não passa.

04 Sex
Mt 9,9-13

Viver a misericórdia. Não permita  que o  julgamento  e  a  dureza  da  vida  ponham a  indiferença ou
amargura no seu coração. Viver a misericórdia é a atitude de buscar e sentir o que se passa na alma, no
coração do outro. Nunca se julgue melhor que aquele que errou. Hoje você pode realizar muitos atos de
amor, especialmente pelas pessoas que não estão bem.  Ter misericórdia é se colocar no lugar do outro.

05 Sáb
Mt 9, 14-17

Vinho novo em odres novos. Quando começamos a viver Evangelho percebemos que não dá para viver de
remendos, de “jeitinhos”, ou mascarando as coisas. Mudança pela metade não é mudança, é remendo. É
necessário rever o estilo das músicas que ouvimos, filmes que assistimos, vocabulário que usamos e o
tipo de assunto que conversamos. Também precisamos ter o cuidado para não termos um discurso “novo”,
mas uma prática “velha”.  Um lema que vale a pena viver: Vida nova em pessoas novas.

06 Dom XIV Dom. do Tempo Comum – “Aprendei de mim por que sou manso e humilde de coração”. (Mt 11, 25-30)
07 Seg P. V. M. – “Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estarei no meio deles”. (Mt 18, 19-20)
08 Ter

Mt 9, 32-38
Pedir ao Senhor trabalhadores para a sua colheita. Muitos hoje não experimentam a felicidade por
falta daqueles que testemunhem, com gestos concretos, a alegria que vem do amor de Deus. Um grande
número de jovens se perde ou morre nas drogas por falta de pessoas que lhes apresente a alegria que
vem da Palavra. Peçamos com insistência ao Pai, homens e mulheres que doem suas vidas pelo Evangelho.

09 Qua
Mt 10,1-7
 Sta Paulina

O Reino dos Céus está próximo. E  possível  experimentar  o  Céu  onde  existe  amor  verdadeiro.  A
promessa não é só para o futuro. Quem ama no momento presente, com aquele amor que vem de Deus,
expulsa muitos males e cura muitas doenças. O lugar para fazer isso é onde estamos e o momento é
“hoje”. Anunciemos o Reino de Deus amando quem passa ao nosso lado no momento presente da vida.

10 Qui
Mt 10, 7-15

De graça recebestes, de graças deveis dar. O bem que recebemos é sempre graça de Deus. E a graça
é um presente que age em quem é capaz de doar-se aos outros.  Nossa cura está  em amar.  Nossa
ressurreição acontece quando amamos. Ame sem esperar em troca. Doe por Aquele que é Amor.  

11 Sex
Mt 10,16-20
São Bento

Quem perseverar até o fim será salvo. É plenamente realizado quem sabe amar e fazer o bem por
completo. Muitos têm um espírito de desistência ou de fazer as coisas pela metade.  Deus nos dá o
Espírito de perseverança e não de covardia ou de medo. Quem é de Deus abraça Jesus presente em cada
dor. Não fuja da cruz. A vitória é para quem chega até o fim. Confie. O amor vence tudo. 

12 Sáb
Is 6. 1-8

Aqui estou, envia-me. Quem foi tocado pelo Primeiro Amor, Deus, não espera pelos outros para tomar
a decisão de amar. Você é a única pessoa que pode tomar a decisão de retribuir ao amor que tocou a sua
vida. A resposta e a decisão ninguém tomará por você.  Você pode até saber de onde veio, nas nem pode
imaginar para onde Deus pode te levar quando você se põe a disposição dEle. 

13 Dom XV Dom. do T. Comum – “...À pessoa que tem será dado ainda mais: mas ao que não tem...” (Mt 13, 1-23)
14 Seg P. V. M. – “Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estarei no meio deles”. (Mt 18, 19-20)
15 Ter

Mt 11, 20-24

S. Boaventura

Reconhecer  os  milagres  de  Deus. Existem  pessoas  que  parecem  nunca  ver  as  coisas  boas  que
acontecem em suas vidas, mas sempre encontram motivos para reclamar. A gratidão abre o coração para
o bem. A visão negativa e de reclamação afasta a alegria e atrai o mal sobre a pessoa. Quem reconhece o
bem que Deus faz, muda de vida, se converte e é erguido aos céus. Experimentar o céu ou sentir-se no
inferno é fruto de nossas escolhas. Quem ama experimenta o céu. Quem não ama...

16 Qua
Mt 12, 46-50
N. Sra do 
Carmo

Fazer a vontade do Pai. Deus que é Amor tem como única vontade o amor. Quem faz a vontade de
Deus gera Jesus. Geramos Jesus servindo um copo de água, arrumando a mesa por amor, tratando bem
as pessoas, ajudando em algo, doando, trabalhando junto, falando coisas boas, enfim, vivendo a Palavra.
Assim como Maria, podemos gerar Jesus em nos e nos outros vivendo a Palavra.  



17 Qui
Mt 11,28-30
Bv Inácio de 
Azevedo

Ser manso e humilde de coração. Jesus nunca nos pede algo impossível. Tudo é possível quando cremos
no Amor de Deus. O nosso fardo está ligado aos nossos traumas de infância, falta de perdão, complexos,
defeitos, temperamento, pecados, desejo de dominar, preocupações ansiedades, etc. Tudo isso é um
peso enorme.  O fardo de Jesus é o perdão, a partilha, o recomeço, o relacionamento de família, o
momento presente, etc. Pare de carregar pesos inúteis. O fardo de Jesus tem peso de felicidade.

18 Sex

Mt 12, 1-8

Buscar a misericórdia. Jesus apresentou uma nova proposta para aqueles davam importância só para as
leis e ao ritual do sacrifício. Para muitos importava mais a lei do sábado que a fome do irmão. A prática
religiosa  verdadeira  é  a  misericórdia.  Sejamos  atentos  às  necessidades  dos  outros  na  oração,  mas
também ajudemos naquilo que o outro precisa. A nossa fidelidade à lei de Deus tem como mediada o
amor. Quem segue regras, mas não ama, experimenta uma vida amarga. A misericórdia redime a alma.

19 Sáb
Mt 12, 14-21

Não discutir, nem gritar. Jesus por muitas vezes discutiu sobre ideias, mas não sobre pessoas. Diante
da dor e do pecado da pessoa Ele não discutia nem gritava. É sua atitude na cruz. Diante do sofrimento,
da dor, da vergonha Ele ama. Diante das provocações e perseguições façamos o esforço de sermos fieis
a Jesus.  Ele abraça a dor e se dobra para não romper com a humanidade. Não quebre a sua caminhada, a
unidade, sua busca de Deus. Nem apague a esperança que ainda existe. Abracemos Jesus abandonado. 

20 Dom XVI D. do Tempo Comum – “Os justos brilharão como o sol no reino de seu pai”. (Mt 13, 24-43)
21 Seg P. V. M. – “Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estarei no meio deles”. (Mt 18, 19-20)
22 Ter

Jo 20, 1-2.11-
18/Sta. M. 
Madalena 

Ver Jesus.  É possível ver Jesus sempre. Ele está naquela pessoa que vamos encontrar daqui a pouco, na
pessoa  que  agora  está  ao  nosso  lado.  Também está  naquela  pessoa  difícil  que  nos  faz  sofrer,  nas
dificuldades que surgem, num trabalho difícil a ser feito. Mas acima de tudo, Ele está na Palavra, na
Eucaristia e na dor. Assim como Madalena procuremos encontrar hoje o Senhor de nossa vida. 

23 Qua
Jr 1, 4-10

O Senhor estendeu-me a mão e tocou-me a boca. Quem ama comunica Deus, mesmo sem falar dEle.
As palavras que dizemos tem a força para destruir ou construir, derrubar ou levantar as pessoas. Não
depende  da  capacidade,  idade  ou  nível  de  formação,  mas  da  nossa  escolha  de  Deus.  Troque  as
reclamações, ofensas e besteiras, por palavras de ânimo que levem esperança aos outros.  A Palavra hoje
fala de mão e boca, ação e palavra. Que a sua boca seja abençoada e suas mãos cheias de atos de amor.

24 Qui
Mt 13, 10-17

A quem tem será dado. Deus nunca é injusto. A pessoa que ama está aberta para ter mais amor. Quem
não ama, até o pouco amor que tem acaba perdendo. Quem não perdoa não experimenta o perdão, nem
consegue se perdoar. Quem não quer mudar ouve de má vontade, não ama e depois diz que não entendeu.
Quem faz o bem cresce em bondade.  Deus só pode nos dar aquilo que temos capacidade para cuidar.

25 Sex
Mt 20, 20-28

S. Tiago
Maior

Quem quer ser o primeiro, seja servo. A verdadeira autoridade está em amar os outros. A autoridade
do poder e do dinheiro é passageira. São Francisco de Assis e Madre Tereza eram pobres, mas tinham
autoridade sobre reis e presidentes. Quem serve abandona a preguiça e o orgulho. Podemos começar
servindo um café, acolhendo, limpando um banheiro ou ajudando nos trabalhos. Quem ama reina.

26 Sáb
Eclo 44, 1.10-
15
S. Joaquim e 
Sant’Ana

Seus  gestos  de  bondade  não  serão  esquecidos. O  pastor  Bonhoeffer  morreu  num  campo  de
concentração tendo feito bem a muitas pessoas. Igualmente Maximiliano Kolbe, Kalr Leisner, Tereza
Benedita e milhares de Judeus. O nazismo com a sua maldade passou, mas o bem que as pessoas fizeram
permanece vivo. Quem ama permanece vivo para sempre. Temos uma única vida.  Vamos gastar nossa
energia e tempo fazendo o bem. O tempo que temos para amar é hoje. A eternidade é uma realidade que
espera por nós.  Hoje também é um dia para apresentar orações a agradecimentos por nossos avós.

27 Dom XVII D. do Tempo Comum – “ O Reino dos céus é como um tesouro escondido no campo”. ( Mt 13, 44-52)
28 Seg P. V. M. – “Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estarei no meio deles”. (Mt 18, 19-20)
29 Ter

1 Jo 4,7-16
Santa Marta

Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele.  Deus é amor e só
podemos experimentar Deus amando. E o amor se manifesta não como ideia ou sentimentos, mas em atos
concretos. O caminho mais fácil para alguém recair é deixar de amar. O pecado é o rompimento com o
amor de Deus. É queda.  Quem permanece no amor tem como segurança o próprio Deus.  

30 Qua
Mt 13, 44-46

Buscar os tesouros de Deus. Viver esta vida em função do Reino de Deus é o maior investimento que
alguém pode fazer.  Na vida  experimentamos  pequenas  riquezas  e  algumas  pérolas.  Mas  existe  uma
riqueza imensa e muito mais valiosa que Deus quer dar para quem é capaz de se entregar todo a Ele.
Tenha coragem. Abrace a divina aventura. Por causa dEle você é capaz de fazer  gestos grandiosos. 

31 Qui
Jr 18, 1-6
Sto.  Inácio de
Loyola

Ser como o barro nas mãos do oleiro. Deixamos de experimentar a felicidade porque não permitirmos
que Deus possa refazer a nossa vida. Não são os defeitos que valem, mas a capacidade que temos de nos
deixar moldar pelo Amor. Quem é duro se quebra. Deus pode agir quando somos flexíveis ao perdão, ao
recomeço, ao reconhecimento de nossos erros, em nossos arrependimentos... Ele nos faz novos.

Estes comentários são preparados, normalmente, para as meditações diárias dos jovens da Fazenda da Esperança.
Algum comentário ou observação envie para Pe. Marcio no endereço amigosdapalavra@fazenda.org.br

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

http://www.focolare.org/

