
OUTUBRO DE 2014
Atenção:     Rezemos neste mês pelas missões e pelo conselho geral que acontecerá em Moçambique.     
Dia 04, dia de S. Francisco seria interessante algum tema ou vídeo sobre a sua história.
                                                       
01 Quar

Lc 9, 57-62 
S. Teresinha

Por a mão no arado sem olhar para trás. Quem fica olhando para trás acaba tropeçando ou errando a
meta. O mundo de hoje precisa da Esperança que é Jesus. Podemos dar Jesus no nosso sorriso, numa 
palavra, em cada ato de amor e sobre tudo vivendo a Palavra. Que tal renovar hoje a decisão de amar?    

02 Qui
Ex  23,20-23
Anjos  da
Guarda

O meu anjo irá a tua frente e te conduzirá. Os anjos são como raios do amor de Deus. Os raios saem
do mesmo lugar, mas chegam a cada um de forma individual. O Amor nos acompanha e nos dá a certeza 
de que em Deus estamos seguros. Existe uma voz desse Amor que nos orienta interiormente quando nós 
estamos atentos à Palavra. Quando buscamos a Deus amando o irmão somos guiados pelos anjos de sua 
bondade. Existe um amor de Deus particular por mim e por você. Ele está cuidando de nós.

03 Sex
Lc 10, 13-16 
S. Benedito

Escutar a Palavra e mudar de vida. O Evangelho posto em prática tem a força de mudar a vida das
pessoas. Não é só ouvir. É fazer. Atos de bondade, pequenos ou grandes, podem dar muitos frutos.
Durante o dia temos muitas possibilidades para amar. Não pense que o simples fato de estar na Fazenda
ou na Igreja é suficiente. A Igreja e a Fazenda existem por causa da Palavra. Ficar na estrutura sem
mudar de vida é enganar-se. Fechar-se ao amor é lançar-se no inferno. Amar, vivendo e Evangelho é céu.

04 Sáb
Lc 10, 17-24
S. Francisco 
de Assis

Ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu.É muito bom quando as pessoas se lembram
de nós para coisas boas. Deus nos convida para o melhor. Chama a cada um para o seu amor, para o céu. O
dia de hoje será de grande alegria se nos lembramos de que Deus nos gravou em seu próprio coração e
por isso não pode se esquecer de nós. Estamos nEle, e Ele cuida de nós com um carinho imenso. Cada
ação, feita por amor, seja na certeza de que é Ele quem nos acompanha momento por momento. 

05 Dom XXVII D. T. C. – “A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular”. (Mt 21, 33-43)
06 Seg Palavra do Mês – Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome...” ( Jo 6,35)
07 Ter

N. Sra do 
Rosário
Lc 1, 26-38

Para Deus nada é impossível. O que parecia impossível, Deus tornou possível para nós no ventre de uma
mulher. Nem sempre é possível entender. Somente quem fez a experiência de se lançar no amor de Deus
entra nesta certeza. Não fique esperando entender Deus somente com a cabeça. Quando respondemos
ao seu amor no momento presente, as respostas chegam. Amar é possível. Perdoar também. Superar,
abraçar a dor, recomeçar, assumir algo difícil, recuperar-se... em Deus tudo é possível...

08 Qua
Lc 11,1-4

Senhor, ensina-nos a rezar. A oração verdadeira se torna relacionamento com a eternidade. O “Pai
Nosso” é oração de amor que Jesus deixou para todos os dias. Jesus fez várias orações, recitou salmos,
leu  as  escrituras,  mas  demonstrou  um  amor  especial  por  nós  nos  dando  essa  oração.  Quem  ama
demonstra o amor em atos concretos e no sincero afeto do relacionamento. Podemos hoje, em tudo,
estabelecer com Deus um relacionamento muito próximo e muito afetivo. A oração do amor é assim.

09 Qui
Lc 11, 5-13

Pedir o Espírito Santo. Nós nos acostumamos em pedir a Deus coisas ou soluções para as situações.
Muitas vezes pedimos até com insistência. Então, vamos pedir Aquele que mais pode dar equilíbrio à
nossa vida: o Espírito Santo. Os problemas da alma podem ser curados por Ele. O Espírito Santo é força,
decisão, alegria, coerência, bondade, Amor eterno e verdadeiro. 

10 Sex
Lc 11, 15-26

Ficar  com Jesus. Não  bastar  expulsar  os  demônios  de  nossa  vida  ou  arrumar  a  casa  do  corpo  e
organizar a vida. Quando Jesus ocupa a casa o mal não encontra espaço para voltar. Deixar Jesus fora
da vida é dar espaço para males maiores que os anteriores. Deixar os vícios é pouco diante da alegria que
podemos ter vivendo com Deus em cada momento. Aí sim a vida se torna feliz de verdade.

11 Sáb
Lc 11, 27-28

Ouvir a Palavra de Deus e por em prática. A Palavra de Deus vivida traz alegria. Você pode começar
por um sorriso, lavar pratos para alguém, doar alguma coisa, fazer uma oração por uma pessoa, ajudar
alguém no trabalho... a felicidade sempre chega para quem crê no amor praticando o bem.

12 Dom N. Sra. Aparecida – “Fazei o que Ele vos disser.” (Jo 2, 1-11)
13 Seg Palavra do Mês – Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome...” ( Jo 6,35)
14 Ter 

Gl 5,1-6
Não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. A circuncisão (corte do prepúcio do genital 
masculino) é o sinal de consagração do homem Hebreu. O cristão é marcado com um sinal em sua alma e 
na prática da vida. Cortemos com aquilo que pode nos levar de voltar para antiga escravidão do egoísmo e
dos vícios. Como fazer isso? Perdoe, recomece, faça atos de amor, livre-se de coisas que não prestam. 
Quem ama é livre. Não vale a pena voltar a ser escravo. A Palavra nos liberta.

15 Qua
Lc 11, 42-46
Sta. Teresa 
de Jesus

Ai de vós. Gostaríamos de ouvir de Jesus somente palavras de aprovação e incentivo. Mas, o que Jesus
pode dizer para nos quando não amamos ou quando somos egoístas? Ele diz: “Ai de vós”. Ele não nos
obrigar a amar, pois amor não é obrigação. Em seu amor só pode lamentar pela dureza do nosso coração.
Amor  é  relacionamento  verdadeiro.  Quem ama  sofre  diante  do  fechamento  do  outro.  Que  tipo  de
relacionamento queremos ter com Deus? Que no fim possamos ouvir: “Felizes sois vós”.



16 Qui
Lc 11, 47-54

Entrar na Palavra. Muitos nos procuram somente para se livrar de vícios. O pior vício é o egoísmo. Não
é possível ser feliz vivendo no egoísmo. Nossa proposta é a Palavra. Jesus para nos dar a felicidade
“entrou” no Amor da cruz. Perdoar, entregar a dor, ser família, doar-se aos outros, viver o momento
presente,  esvaziar-se,  comunicar  as  experiências...  é  a  proposta  para  “entrar”  na  nova  experiência.
Muitos não entram, e impedem outros de entrar. Quem “entra” na Palavra “sai” dos vícios e do erro. 

17 Sex 
Lc 12, 1-7
Sto. Inácio 
de Antioquia

Não tenhais medo. Não permitamos que o medo paralise nossas vidas. Muitas vezes não tomamos a
decisão certa porque temos medo, nos preocupamos com o futuro ou com o que os outros pensam. Quem
quer seguir  Jesus  supera o medo.  Ele  dará a coragem até para irmos  para outros países  e  outras
culturas. Siga em frente. Deus está cuidando de tudo. Coragem! Não precisa ter medo. 

18 Sáb
Lc 10, 1-9
S. Lucas 
Evangelista 

Anunciar a paz. Quando queremos anunciar a paz, antes de tudo, devemos gerar a presença de Jesus no
meio em que vivemos, através da unidade. Egoísmo, críticas pesadas, fofocas, preguiça, preconceito,
arrogância no falar, imoralidade, etc..., são atitudes que expulsam a paz da vida de todos. Hoje, mais que
os bens, devemos abandonar os comportamentos que nos afastam de Deus... e construir a Paz.   

19 Dom XIX D. do T. Comum – “Dai a Cesar o que é de Cesar e a Deus o que é de Deus.” (Mt 22, 15-21)
20 Seg Palavra do Mês – Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome...” (Jo 6,35)
21 Ter

Ef 2, 12-22
Somos da Família de Deus. Na família de Deus as pessoas se amam sempre. Não somos qualquer coisa
sobre a face da terra. Nesta família Deus nos deu como “identidade” a sua imagem e semelhança. Temos
um Irmão que nos ama e deu a vida por nós, e temos irmãos no mundo inteiro, de muitas raças, nações,
igrejas e religiões, filhos de um único Pai. Na alegria de pertencer a esta família amemos nossos irmãos. 

22 Qua
Lc 12,39-48
S. João Paulo
II

A quem muito foi dado muito será pedido. Não vamos desperdiçar o que Deus nos deu. Muitas vezes
experimentamos a resposta dEle em momentos difíceis. Com as coisas de Deus não se brinca. Vamos
cuidar  do bem que recebemos com responsabilidade e gratidão.  Ele já te deu os instrumentos  e a
capacidade de abraçar as funções ou exigências que chegam. A recompensa vem dEle.

23 Qui
Ef 3, 14-21

Estar enraizado e fundado no amor. A  força  da  nossa  alma está  no  amor  posto  em prática.  Só
consegue perceber o amor de Deus quem se dispõe a amar. A força de vontade é importante, mas a
nossa força uma hora acaba. Se não formos movidos por uma força maior, caímos. Cresçamos no amor.  

24 Sex
Ef 4, 1-6
Sto. Antônio 
M. Claret

Suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Suportar é amar. O suporte muitas vezes fica
escondido ou é colocado por baixo. Ele é importante para dar apoio. Francisco de Assis diz que é feliz a
pessoa que suporta o irmão em suas fraquezas da mesma forma que gostaria de ser suportado por ele se
estivesse na mesma situação.  Amar é exigente,  mas possível.  Nós somos suportes que aguentam em
conjunto. Por isso, viver a unidade confiando em Deus é fundamental para quem quer suportar amando.

25 Sab
Lc 13,1-9
Sto. Antônio 
M. Galvão

Preparar-se para dar frutos. A morte chegará um dia para todos nós, independente do estilo de vida
que tenhamos levado. Mas, e depois? Existe em nós uma vida que não acaba. Importa então viver para
aquela vida verdadeira. Podemos viver agora num estilo que nos dê alegria e possa gerar alegria no
coração dos outros. Importa procurar dar frutos hoje para colhermos um dia os frutos da eternidade.
Importa ir além do discurso e ter no fim do dia experiências concretas de atos de amor, por Deus.

26 Dom XXX D. do T. Comum – “Amaras teu próximo como a ti mesmo” (Mt 22, 34-40)
27 Seg Palavra do Mês – Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome...” (Jo 6,35)
28 Ter

Ef 2, 19-22
S. Simão e 
Judas Tadeu

Ser morada de Deus. Nossa vida não é qualquer coisa. Deus vive em nós. Erga a cabeça e olhe para cada
um convencido da dignidade que Deus nos deu. Trate cada pessoa na certeza de que ali está Jesus.
Quando aumentamos a capacidade de ver Jesus no outro o próprio Jesus se torna mais visível em nós.
Que tipo de morada estamos oferecendo para Deus? Deus quer ocupar toda nossa casa. Vamos permitir?

29 Qua
Lc 13,22-30
Chiara Luce

Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. A porta estreita é a cruz. O caminho das facilidades e
dos vícios é largo no início, mas no final é um beco sem saída. O caminho da Palavra, do Amor, muitas
vezes é difícil no começo, mas se abre para a felicidade. Jesus é Amor que se doa inteiramente. Abraçar
a cruz é entrar pela porta estreita. Do outro lado da porta o que existe é ressurreição.

30 Qui
Ef 6,10-20

Revesti-vos da armadura de Deus. Muitos guerreiros antigos,  quando iam para a luta usavam uma
armadura.  A nossa luta  diária para vencer o homem velho precisa também de uma armadura que é
formada pela vida da Palavra.  Quem se reveste das coisas de Deus experimenta a vitória todo dia. 

31 Sex
Fl1,1-11

Que o vosso amor cresça sempre mais. Quem se cansa de amar desiste de crescer. Parar de amar já é
regredir. Atos de amor não são troféus para exibirmos na estante como conquistas do passado. No amor
não se vive de juros, mas de atos diários. Amar é uma necessidade da alma que quer encontrar-se com o
amor de Deus. Vamos nos animar juntos e recomeçar a amar hoje nas pequenas coisas. E como Paulo,
vamos orar pelos outros com alegria, principalmente por quem temos mais dificuldade em amar. 

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/

