
            
 AGOSTO DE 2014

Intenções: Pelo encontro dos consagrados. Pedindo vocações.         

                                                                                                                                         
01 Sex

Mt 13, 54-58
S. Afonso

Ter fé. Muitas coisas deixam de acontecer porque não acreditamos. Sem a fé a nossa esperança é
vazia e os milagres não acontecem. É um erro pensar que já conhecemos bastante sobre a Palavra.
Quando pensamos assim nos fechamos em nossas ideias e costumes. O amor é muito mais amplo. Deus
age quando abrimos espaços na alma e no coração para sua ação.

02 Sáb
Mt 14, 1-12
S. Eusébio

Não ter medo da verdade. Toda pessoa de Deus é assim como João que, mesmo correndo risco, quis
testemunhar aquilo que acreditava. Quem é de Deus procura viver em seu amor, e assim, corrige quem
está no erro. Não temos o direito de apontar o dedo e acusar pessoas. A primeira forma de corrigir o
outro é viver de forma correta. Uma boa atitude pode incomodar mais que palavras. 

03 Dom XVIII Dom. do T. Comum – “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14, 13-21)
04 Seg Pal. do Mês – “Perdoa o Próximo que te prejudicou, assim... teus pecados serão perdoados.” (Eclo 28,2)

S. João Maria Vianney
05 Ter

Mt 14,22-36
Ded. Basílica 
Sta Maria M.

Coragem! Sou eu. Não tenhais medo. O medo pode atrapalhar os projetos de Deus em nossa vida.
Acreditamos que em cada dificuldade podemos encontrar Jesus. Quando o amamos escutamos a sua
voz que não permite mais que o confundamos com os fantasmas das dificuldades ou de nossa história.
Aprendamos a ver o amor de Deus em cada dor ou dificuldade. Podemos abraçar Jesus presente em
cada dor. Quem o abraça encontra a ressurreição. 

06 Qua
Mt 17, 1-9
Transfiguração
do Senhor

Escutai  o  que  Ele  diz. Quem  vive  a  Palavra  vê  a  própria  vida  transfigurar.  Temos  sempre  a
possibilidade de ver a transfiguração que Deus faz na vida de muitos. Por causa da Palavra podemos
também transformar todo o nosso comportamento.  A Palavra colocada em prática pode fazer isso.
Como? Comecemos amando em pequenas coisas. E em cada ato podemos repetir: “ Por ti Jesus!”

07 Qui
Mt 16, 13-23

Pensar as coisas de Deus. Quando se fala da cruz e do sofrimento logo queremos fugir.  Mas,  a
salvação está na cruz. Quem foge das dificuldades pensa de forma muito limitada. As pessoas que
querem fazer uma experiência verdadeira sabem da importância da cruz e do sofrimento para as suas
vidas. Não tenhamos medo hoje de abraçar a cruz. Nela está Jesus.

08 Sex
Mt 16, 24-28
S. Domingos

Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Geralmente,  temos projetos  para o
futuro.  Isso é bom. Porém, quando estes projetos se tornam mais importantes que a própria vida,
estamos em risco. Muitos deixam de viver, em função de construir a própria vida. Mas, as coisas que
construímos ou realizamos nunca serão suficientes para nos dar alegria. Na morte restará apenas o
amor que apresentaremos a Deus. Coloquemos também nossos projetos nas mãos dele. E se ele pede
renuncias é para que possamos receber algo melhor.  Vamos investir naquilo que não passa. 

09 Sáb
Mt 17, 14-20

Aumentar a fé.  É um dom que podemos pedir a Deus: É possível amar, perdoar, doar, recomeçar,
superar, ir, adiante... a fé sempre nos coloca entre os vencedores. O vértice da fé é a cruz. Nela Jesus
venceu o mundo. Podemos mover o mundo com a fé naquele que é Amor. Quem ama confia nele.

10 Dom XIX Dom. do T. Comum – “Coragem! Sou eu. Não tenhais medo.” (Mt 14, 22-33)
11 Seg Pal. do Mês – “Perdoa o Próximo que te prejudicou, assim... teus pecados serão perdoados.” (Eclo 28,2)

Sta. Clara de Assis
12 Ter  Mt 18,1-

5.10. 12-14 
Fazer-se pequeno. Normalmente a criança acredita nos pais, perdoa, recomeça rápido, não discrimina,
não tem inimigos, se admira com cada coisa e se alegra com pouco. Não é bonito viver assim? Essa
criança ainda vive dentro de você. Pra que ser tão adulto o tempo todo? Dê espaço para essa criança
evangélica sorrir no teu rosto. A vida é simples. Seja hoje uma criança porque teu Pai eterno quer te
abraçar e te levar para novas aventuras e te proporcionar alegrias jamais imaginadas por ti.

13 Qua
Mt 18, 15-20

Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Quem não gostaria
de viver sempre com Jesus? De certa forma isto é possível. Quando vivemos a Palavra e amamos as
pessoas, podemos, em cada decisão, encontro, trabalho ou situação contar com a presença dele em
nosso meio.  Fazer algo em nome de Jesus é antes de tudo declarar aos outros quanto os amamos e que
estamos dispostos a dar a nossa vida por eles. Foi isso que Jesus fez. Fazer algo em nome de Jesus é
representa-lo. Para vivermos bem a unidade hoje, tenhamos Jesus em nosso meio. 

14 Qui
Mt 18,21-19,1
S. Maximiliano 
Kolbe

Perdoar. O perdão não é nem automático nem gesto mágico. Perdoar é um processo que, em algumas
situações, precisa se repetir muitas vezes. O que limita o nosso coração não são números, mas nossa
dureza. O ódio limita e atrapalha. O perdão alarga a vida. Não dê mais espaço para rancor, mágoas,
raivas e desejo de vingança. Nosso coração é feito para amar. Perdoe.  Os resultados são sempre bons. 



15 Sex
Mt 19, 3-12

Quem puder entender, entenda. O mais importante não é casar ou ser consagrado. É fazer a vontade
de Deus. A fidelidade ao amor é necessária a todos. Não pense que você pode viver de qualquer jeito. O
amor verdadeiro vem de Deus e o Evangelho nos mostra o caminho. Procure hoje compreender as coisas
do jeito que Deus quer e não do seu jeito. Deus também te chama. Você já respondeu?

16 Sáb /Ez 18,1-
10. 13.30-32

Criai para vós um coração novo e um espírito novo. O pecado conduz a morte. Muitos vivem como
mortos  por  não  experimentarem  mais  a  alegria  da  vida.  Cada  Palavra  do  Evangelho  traz  em  si  a
possibilidade de sermos novos, de forma integral.   A vitalidade do coração e o direcionamento do
espírito quando renovados ganham a força do testemunho impresso em gestos concretos.

17 Dom Assunção de N. Senhora – “Felizes os que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática.” (Lc 11, 27-28)
18 Seg Pal. do Mês – “Perdoa o Próximo que te prejudicou, assim... teus pecados serão perdoados.” (Eclo 28,2)
19 Ter

Mt 19, 23-30
Deixar tudo por Jesus. Você tem essa coragem? Temos sempre a possibilidades para escolher o bem.
Podemos até deixar algo bom por algo melhor, doar, partilhar, participar. Mas, se você quiser pode ir
mais longe. Pode até deixar a própria terra, a família, projetos e assumir a aventura de testemunhar o
amor do outro lado do mundo. África, Filipinas, Portugal, Alemanha...  Que tal pensar na proposta?

20 Qua
Mt 20, 1-16
S. Bernardo 

Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Alguns,  depois de terem vivido por
algum tempo a Palavra, ou estão no fim do ano em nossas Fazendas, querem a “aposentadoria”. Pensam
que já fizeram a “obrigação”. Muitos que estão no início são mais livres e dispostos a amar. Para amar
não importa quando você começou. Importa o que está fazendo neste momento. Não espere por novos
convites. Você pode amar agora. Jesus já pagou tudo por nos com a própria vida.   

21 Qui
Mt 22, 1-14
S. Pio X

Vestir a roupa de festa. Na festa de Deus só entra quem se veste como homem novo. A roupa do
homem velho não serve. Deus, quando nos criou, nos vestiu com o seu próprio amor. Já temos a roupa
que Ele nos deu. Poderíamos hoje abandonar as atitudes (as roupas) do homem velho: Violência, ira,
julgamento, malícia, exploração, preguiça, fofoca... Deus está convidando para a festa. E então?

22 Sex
Lc 1, 26-28
N. Sra Rainha

Faça-se em mim segundo a tua palavra. Às vezes é fácil dizer sim a Deus em coisas pequenas ou
mesmo quando tudo vai bem. Muitas vezes, porém, recebemos notícias ou chegam situações que nos
deixam sem rumo ou com questionamentos.  Façamos como Maria.  Ela diz “sim” num grande ato de
confiança. Podemos renovar hoje a proposta de dizer sim a Deus em cada ação e situação.

23 Sáb
2 Cor 10,17-
11,2 / Sta Rosa
de Lima

Quem se gloria, glorie-se no Senhor. A  humildade é um dos maiores valores  que podemos  ter.
Quando fazemos as coisas por causa da nossa capacidade, normalmente esquecemos que Deus nos deu
os dons. Sem Ele o que fazemos passa rápido e não nos dá alegria. Vamos hoje fazer tudo para a glória
de Deus. Em cada ato de amor, em cada serviço podemos reconhecer que é Ele quem permite tudo. 

24 Dom XXI Dom. do T. Comum – “ E vós, quem dizeis que eu sou?” (Mt 16, 13-20)
25 Seg Pal. do Mês – “Perdoa o Próximo que te prejudicou, assim... teus pecados serão perdoados.” (Eclo 28,2)
26 Ter / 2 Ts 2,1-

3.14-17
Animar o coração e confirmar as boas ações. Transtornamos a nossa cabeça com muita facilidade
quando chegam palavras, notícias ou atitudes negativas em nossa vida. Não deveríamos permitir que o
nosso coração  fosse abalado pelas coisas  negativas.  A Palavra  de ordem hoje pede para animar  o
coração. Ganhamos ânimo quando amamos. Faça deste dia um dos mais animados de sua caminhada.

27 Qua
Mt 23, 27-32
Sta Monica

Ser bom por dentro e por fora. Não viva de aparência. Falhas todos têm. O problema é quando somos
hipócritas, ou seja, criamos critérios sem amor para os outros.  Ninguém é feliz fingindo ser aquilo que
não é. A pessoa equilibrada demonstra o amor fazendo o bem. Falar muito e viver pouco é uma prática
destrutiva. Poderíamos gastar o dia de hoje amando mais e julgando menos. 

28 Qui
1 Cor. 1, 1-9

Sto. Agostinho

Ele vos dará perseverança.  Para seguirmos em frente na vida somente a força de vontade não é
suficiente. Ela acaba. Nessa hora, precisamos de uma força maior que a nossa. Nos atos de amor nós
experimentamos a presença de Deus. Ele é a nossa força. E não bastam os atos de ontem. É preciso
amar hoje. A eternidade se constrói agora. Quem vive em Deus tem força para ir até o fim.

29 Sex
Mc 6, 17-29

Martírio de S. 
João Batista

João era justo e santo. Viver para Deus atrai o ódio do mundo. Mas quem escolhe Deus é capaz de
doar tudo. Herodes prometeu até “a metade”. Era dividido. João era de Deus e por isso dele esperava
tudo, não a metade.  Alguém justo e santo é alguém inteiro diante do bem. Herodes “gostava”, mas
“tinha medo”.  Pessoas divididas dificilmente conseguem fazer o bem ou fazer as coisas com justiça. Só
gostar do bem na basta. O amor supera o medo. E porque vem de Deus tem força para vencer o mundo.

30 Sáb
Mt 25, 14-30

A quem tem será dado.  Muitas vezes aparecem as  oportunidades para fazermos o bem e deixamos
passar.  Quando queremos  viver  na  tranquilidade  e  comodismo enterramos  nossos  talentos.  Isso  é
destrutivo. Pecamos gravemente quando escondemos os nossos dons, seja qual for a desculpa para isso.
Quando amamos, o amor que temos aumenta. Quando não queremos amar, até o pouquinho de amor que
temos se perde. Na arte de amar, só temos aquilo que doamos. Deus, sendo Amor, dou-se por inteiro.

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

