
SETEMBRO DE 2014
Atenção: O mês de setembro é o mês da Bíblia. Seria importante lembrar isso promovendo a leitura da 
Bíblia neste mês. Promover temas de formação bíblica também seria uma boa opção.                              
                                                       
01 Seg Palavra do Mês – “Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu.” (Rm 15,7)
02 Ter

1 Cor 2, 10b-
16

Não recebemos o espírito do mundo. A Palavra ensina a administrar os instintos. Somos humanos, mas
podemos  envolver  a  nossa  vida  com  o  amor  sobrenatural  de  Deus.  Brigas,  preguiça,  imoralidades,
vingança e  fofocas  são do mundo e  atendem somente  aos  instintos.  Não somos animais  irracionais.
Carregamos a capacidade do perdão e do amor que vem de Deus. O rancor é contrário à misericórdia,
assim como a tristeza é contrária à alegria. O Amor é de Deus. O rancor e o mal pertencem a outro.

03 Qua
Lc 4, 38-44
S. Gregório 
Magno

Ela se levantou e começou a servi-los. Quem foi tocado pelo Amor de Deus quer servir aos outros.
Hoje a febre da indiferença, do egoísmo e do individualismo mata muita gente. Quem se encontra com
Jesus recupera-se de seus vícios e das doenças da alma. Assim, torna-se capaz de amar, servindo. Quem
não consegue servir o irmão demonstra que ainda está em sua doença. 

04 Qui
Lc 5,1-11

Lançar as redes novamente. Chegam momentos em que parece que todos os nossos esforços dão em
nada. Nesta hora chega o cansaço e o desânimo. Que tal recomeçar lançando as redes sob o comando de
Jesus. O que antes tentamos fazer somente com o nosso esforço podemos fazer novamente em atenção
a Palavra. E para isso é importante fazer as coisas em unidade com aqueles que estão no mesmo barco.
Quem, por causa da Palavra, com Jesus, faz as coisas em unidade, experimenta milagres imensos. 

05 Sex
1 Cor 4, 1-5
M. Teresa de
Calcutá

Cada  um  receberá  de  Deus  o  louvor  que  tiver  merecido. O  louvor  a  alguém  deveria  sempre
demonstrar um relacionamento de amor e de gratuidade com essa pessoa. Deus é sempre Amor, e seu
amor é sempre gratuito. Quem ama, sempre alarga a vida e o coração, porque é próprio do amor se abrir
aos outros. Amando, recebemos os dons de Deus. Quem espera receber elogios ou gratidão dos outros
acaba recebendo muito pouco. Amemos por causa do Amor e não em troca de coisas que passam.

06 Sáb
Lc 6, 1-5

Ler a Palavra e compreender. Preocupa-me o fato de que muitos leem o comentário da Palavra do dia,
mas não leem o texto da Escritura. O comentário não é maior que a Palavra. Cada um pode fazer a
experiência  de ler  o  texto  bíblico  do dia  e  escolher  uma Palavra  para  colocar  em prática.  Não  se
acomode.  Quando alguém busca viver  os princípios  da fé recebe de Deus a inspiração para viver  o
Evangelho. Jesus explicou sobre o sábado porque os outros haviam lido as escrituras. Também hoje
podemos viver sua Palavra se o ouvimos. Ler a Palavra é mais importante que ler o comentário.

07 Dom XXIII D. T. Comum –  “Onde dois ou três... eu estou no meio deles.” (Mt 18, 15-20)
08 Seg Natividade de Maria - Palavra do Mês – “Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu.” (Rm 15,7)
09 Ter

Lc 6, 12-19
Tocar em Jesus. Tocamos em Jesus quando vivemos a Palavra. Vivendo assim Ele se torna concreto em
nossas vidas. Ele também nos faz experimentar a cura em vários sentidos. Deus, por que é Amor, só
pode ser tocado no amor. Vivendo a Palavra sua presença será visível em cada irmão, em cada dor, em
cada oração. Não é só algo da emoção. Quem ama, vivendo a Palavra, experimenta Deus de verdade. 

10 Qua
Lc 6, 20-26

Alegrai-vos. Será grande a vossa recompensa no céu. As alegrias eternas podem começar aqui, mas
não se encontram plenamente nesta vida. Aqui podemos sempre recomeçar e construir essa alegria a
cada dia. A alegria de ontem passou e pode ser renovada hoje. É construída em cada dor abraçada. Esse
é o escândalo do Evangelho:  A alegria que brota  do abraço a Jesus na cruz.  Cada dor abraçada e
oferecida se torna fonte de alegria verdadeira. Feliz é quem abraça Jesus.

11 Qui
Lc 6, 27-38

Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Aqui é necessário lembrar que “amar não
é gostar”. É querer e fazer o bem ao outro. Inimigo é aquele que consideramos como não merecedor de
nosso amor e de nossa amizade.  A verdade é que não existe no mundo ninguém que não mereça ser
amado. “Amar” não funciona com sentimentos ou com a lógica. Funciona com uma decisão e uma atitude.
Esperar pelo sentimento ou pela razão para depois fazer pode demorar muito. Amar é para hoje.

12 Sex
1  Cor  9,16-
19.-22b-27

Por causa do Evangelho eu faço tudo... Podemos ser atletas da espiritualidade e dos atos de amor. Os
atletas abraçam os desafios e nós podemos fazer isso também. Em cada dificuldade pensemos: “É para
aumentar a minha capacidade de amar”. Todo treino é exigente no início, mas o prêmio vale a pena. A
Palavra nos prepara para sermos campeões da arte de amar. Vá em frente. Em Deus, a vitória é certa.

13 Sáb
Lc 6,43-49
S. João 
Crisóstomo

Construir a casa sobre a rocha. Estamos construindo a nossa vida todos os dias. Mas sobre qual base
estamos  construindo?  Construir  tendo  como  base  as  pessoas,  ideias  ou  sentimentos  é  arriscado.
Construir em função de um ano ou para convencer alguém é construir sobre a areia,  pois  diante às
dificuldades tudo pode desabar. Deus é a rocha. Sua Palavra é o alicerce seguro que faz com que a
construção esteja firme. Cada ato de amor constrói a base de nossa vida no próprio Deus.

14 Dom Exaltação da Santa Cruz – “Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito”. (Jo 3, 13-17)
15 Seg N. Sra das Dores - Palavra do Mês – “Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu.” (Rm 15,7)



16 Ter
Lc 7,11-17
S.  Cornélio  e
Cipriano

Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Existem muitos tipos de mortes. Uma das piores é a morte da alma.
A tristeza, os vícios a indiferença e muitas outras coisas negativas nos acompanham nesta morte. A
Palavra pode nos devolver a vida. O amor de Deus tem autoridade de parar toda caminhada para o túmulo
e nos fazer reviver. Erga a cabeça. Encha-se de ânimo. Quem ama passa da morte para a vida.

17 Qua
Lc 7,31-35
I. das Chagas 
de S. 
Francisco

Buscar sabedoria. A insatisfação e reclamação não traz sabedoria. Existem pessoas que nunca estão
satisfeitas e reclamam de tudo. Quem é fiel à Palavra não para de amar quando chegam as críticas.
Quem ama adquire uma sabedoria que livros ou cursos nunca darão. Ter senso crítico é bom, mas só traz
alegria quando está no amor. Quanto mais amamos, mais satisfeitos e felizes nós somos.

18 Qui
Lc 7, 36-50

...ela mostrou muito amor.  Quando amamos alguém não queremos dar os restos para essa pessoa.
Quem ama Jesus no irmão quer doar o melhor. Quem começa a viver uma vida nova no Amor torna-se
generoso. Só entende a proposta de recuperação em nossa Fazenda quem ama. Esse é capaz de doar
suas dores do passado, seu tempo, perdoar, partilhar e criar clima de família. Quando alguém muda
todos percebem. Lembre-se que o Amor pode apagar os pecados do passado e abrir um lindo futuro.

19 Sex
Lc 8, 1-3
S. Januário

Ajudar com os bens. Muitos quando têm bens se esquecem de Deus e se apegam ao dinheiro e ao que 
possuem. Muitos, porém, dentro de suas possibilidades, ajudam, e sentem alegria em fazer isso. Quem 
tem Deus sabe usar o que possui para fazer o bem. A partilha sempre gera amor. Nunca seja mesquinho. 
Veja hoje o que você pode doar para ajudar a quem precisa. Conheço Alguém que te dará muito mais.

20 Sáb
Lc 8, 4-15
S. André Kim
e Paulo Chong

Ouvir a Palavra com coração bom e generoso. Volto a insistir: Ler a Palavra é mais importante que ler
o comentário sobre a Palavra. O comentário é feito para ajudar na meditação, mas não é o principal.
Assim como os discípulos, sejamos aqueles que ouvem a Palavra da “boca” do próprio Jesus. O Evangelho
e toda a Escritura são “Palavra de Deus”. Depois colocamos em prática. O relacionamento com Jesus-
Palavra pede a proximidade com Ele. É a Palavra que queremos viver. O comentário é só para ajudar.

21 Dom XXV D. do T. Comum – “Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos.” (Mt 20, 1-16 a)
22 Seg Palavra do Mês – “Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu.” (Rm 15,7)
23 Ter

Pr 21,1-6.10-
13
S. Pio de 
Pietrelcina

Os projetos do homem aplicado produzem abundância. O apressado se fere com frequência. Muitos
querem agir de acordo com as próprias ideias e por isso não se perguntam se a sua decisão é uma atitude
de amor ou de egoísmo. Permanece fiel quem ama, fazendo as coisas na unidade. Nossas ideias muitas
vezes nos derrubam. No egoísmo não existe vontade de Deus. Antes de tomar certas decisões se coloque
diante da Palavra escutando também aqueles que Deus colocou em seu caminho para te ajudar.

24 Qua
Lc 9, 1-6

Sacudir  a poeira  dos pés. Situações  onde  não  somos  aceitos  ou  entendidos  podem acontecer.  O
importante é não guardar na alma a poeira destas situações. Quanto mais poeira de mágoa, rancor e
julgamento levarmos, mais difícil será a caminhada. O melhor protesto contra o mal é livrar-se dele. A
poeira que se acumula no coração suja a alma e a vida. Hoje é dia de perdoar, recomeçar e ir em frente.

25 Qui
Ecl 1, 2-11

Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Tudo passa. O seu ano na fazenda também. Muitos gastam o
tempo de recuperação somente na academia, lendo todos os livros possíveis,  com a cabeça cheia de
preocupações sem perceber que o essencial é entrar num novo estilo de vida. Este estilo é o de amar
vivendo a Palavra. A dor que não partilhamos e o perdão que não damos são vaidades. Gaste o seu tempo
investindo naquilo que o mundo não dá. Os atos de amor permanecem para a eternidade.

26 Sex
Ecl 3, 1-11
S. Cosme e 
Damião

Tudo tem seu tempo. O único momento que temos para viver é agora, o momento presente. Manter a
cabeça  no passado ou  nas preocupações  com o futuro é  o jeito  mais  fácil  de ser  infeliz.  Qual  é o
momento mais importante de sua vida? Agora. Quem é a pessoa mais importante? Quem está ao seu lado
neste momento. O que você tem de mais importante para fazer neste momento? Fazer essa pessoa feliz.
Faça o melhor no trabalho. Viva bem este momento, a oração, o descanso, as refeições, os compromissos,
a convivência, o ano de recuperação... cada coisa deve ser bem vivida ao seu tempo.

27 Sáb
Ecl 11, 9-12.8
S. Vicente 

Alegra-te jovem. Tira a tristeza do teu coração. A alegria, a felicidade, não está nem no “depois”
nem em outro lugar. É aqui e agora. Não espere o tempo passar para encontrar alegria. Cada um pode ser
feliz hoje. Quando fazemos o bem experimentamos o amor de Deus. Ele tira a tristeza e devolve a
alegria. Quanto mais amamos maior é a alegria. Um sorriso sincero já ajuda a dar um grande passo.

28 Dom XXVI D. T. C. – “Os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem nos Céus.” (Mt 21, 28-32)
29 Seg Palavra do Mês – “Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu.” (Rm 15,7)
30 Ter

Lc 9, 51-56
S. Jerônimo

Viver a misericórdia. Jesus não deu autoridade para destruir aqueles que não aceitaram a Palavra. A 
Palavra não se impõe pela força. Também, não podemos querer o mal nem a vingança contra quem agiu 
mal conosco. A misericórdia tem resultados melhores que o ódio. Alguém agiu mal com você? Peça a Deus
que desçam as bênçãos dos céus sobre esta pessoa e não raios de destruição. Jesus partiu para outro 
povoado. Então. Perdoe e siga em frente. Quem não perdoa não sai do lugar. 

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/

