
NOVEMBRO DE 2014
Atenção:  No dia 23 celebramos Cristo Rei do Universo marcando a última semana do Tempo Comum. 
No dia 30 a Igreja inicia um novo ano no calendário da liturgia. É o tempo do Advento. Quer dizer 
“chegada”. É um tempo de preparação para o Natal e nos lembramos da vinda do Messias. Cada 
capela de nossas fazendas poderia ter a “Coroa do Advento” com as quatro velas. Uma para cada 
domingo. Poderíamos também combinar uma ação concreta para ajudar aos outros neste Natal.
                                                       
01 Sáb Solenidade de Todos os Santos – “Será Grande a Vossa Recompensa no Céu”. (Mt 5, 1-12)
02 Dom Fiéis Falecidos – “Aquele que vive e Crê em mim não morrerá jamais” (Jo 11, 17-27)
03 Seg Palavra do Mês – “ Em ti está a fonte da vida.” (Sl 36,10)
04 Ter

Fl 2,5-11
S. Carlos 
Borromeu

Tende entre vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. O sentimento de Jesus é de amar dando a vida
por  todos.  Ela não  tinha sentimento  de egoísmo  ou  de superioridade  aos  outros.  A sua  humilhação
assumida por amor a nós tornou-se ressurreição. Sentir com os sentimentos de Jesus é experimentar o
céu. Quem não ama experimenta os sentimentos do homem velho e permanece no mal. Amar é melhor.

05 Qua
Lc 14, 25-33

Carregar a cruz e seguir Jesus. Ninguém segue Jesus sem abraçar a cruz. Quem se livra da cruz não é
seguidor  ou discípulo dele.  Cada dor,  cada dificuldade,  incompreensão,  sentimento negativo  e tantas
outras coisas que podem nos fazer sofrer, são cruzes. Quem abraça a cruz encontra Jesus. 

06 Qui
Lc 15, 1-10

Haverá alegria por um só pecador que se converter. Cada frase do Evangelho nos ajuda a mudar o que
não está bem em nossa vida. Diante da Palavra quem tem temperamento explosivo ou de briga pode
começar ser paciente e  tratar bem aos outros. O preguiçoso, pode se envolver no trabalho.  O egoísta
pode passar a partilhar. Quem planejou fazer o mal pode voltar atrás.  Que tal fazer uma revisão nas
próprias atitudes? Podemos recomeçar sempre.  Podemos mudar nossas atitudes  e pensamentos para
melhor. Mais do que ser uma pessoa correta podemos ser motivo de alegria para os irmãos e para Deus. 

07 Sex
Fl 3,17-4,1

Continuai firmes no Senhor. Fugir das dificuldades ou não abraçar a dor que chega é o comportamento 
“inimigo” da Cruz de Cristo. Muitos gastam o tempo e a vida preocupados com o próprio estômago, com 
as satisfações pessoais, com a aparência física, com as posses, em se mostrarem mais inteligentes, em 
ter poder sobre os outros. E quando chega a dor o que podem fazer?  Permaneçamos firmes abraçando 
Jesus em cada dor.  Deus sempre transforma a humilhação em glória e a morte em ressurreição. 

08 Sáb 
Lc 16, 9-15

Quem é fiel nas pequenas coisas é fiel nas grandes. Perguntas que podemos fazer a nós mesmos: Sou
fiel naquilo que me é confiado? Sou fiel nas responsabilidades, com o dinheiro, nos horários? Não existe
recuperação ou vida feliz na infidelidade. Quem ama nas pequenas coisas amará nas grandes. Quem
abraça as pequenas cruzes abraçará as grandes. Ser fiel é caminhar no amor e dar Deus aos outros.

09 Dom XXXII D. do T. Comum – “Não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio.” (Jo 2, 13-22)
10 Seg Palavra do Mês – “Em ti está a fonte da vida.” (Sl 36,10)
11 Ter

Tt 2,1-8.11-14
S. Martinho 
de Tours

Mostra-te em tudo exemplo de boas obras. Quanto vale a vida? Vale o quanto amamos. E a vida passa
muito rápido.  Poderíamos hoje deixar de lado o olhar negativo,  lamentações e reclamações e gastar
tempo e energia fazendo o bem. Podemos doar, partilhar, perdoar, recomeçar, ajudar, viver a unidade.
Só é feliz quem sabe amar e fazer o outro feliz. Temos uma vida só e vale a pena vive-la bem.

12 Qua
Lc 17, 11-19
S. Josafá

Agradecer.  O egoísta só se aproxima do outro por interesse ou necessidade. Quem ama reconhece o
bem que o outro fez. Quem ama sabe ser grato e experimenta alegria. Deus não é uma ferramenta de
socorro. É nosso Pai. Mesmo na dor é possível viver a gratidão. Encontremos motivos para agradecer. A
gratidão cura porque é terapêutica. Um lembrete: Digamos “obrigado” a Deus e aos outros o dia todo.

13 Qui
Lc 17, 20-25

O Reino de Deus está entre vós. Quem vive a unidade por causa de Jesus, experimenta sua presença.
Esse Reino é comunhão entre aqueles que acreditam que o Amor ultrapassa todas as barreiras. Hoje
você tem uma boa oportunidade para construir a unidade com as pessoas com quem convive. Quando um
ambiente é dividido e sem amor torna-se um pequeno inferno. Amar é construir o paraíso.

14 Sex
2 Jo 4-9

Amemo-nos uns aos outros. É para a vida inteira. Podemos amar rezando, lavando, varrendo, limpando,
escrevendo,  recomeçando,  perdoando,  superando,  servindo,  doando,  carregando,  suportando,  calando,
ajudando... viu? Oportunidades para amar quem está ao nosso lado não faltam.

15 Sáb
Lc 18, 1-8

Rezar  sempre  e  nunca  desistir.  Gostaríamos  que  as  soluções  para  as  nossas  vidas  chegassem
rapidamente. Não é assim. Muitas graças para serem alcançadas precisam de nossa insistência. A filha
que não fala com o pai, o pai que não perdoa, o irmão que se afastou, o emprego que não deu certo,
sentimentos que doem, desejos que fazem mal, são sempre situações que podemos apresentar a Deus na
oração. Façamos o bem, partilhando as experiências e acreditemos: Quem persiste recebe a graça.

16 Dom XXXIII D. T. C. – “A quem tem será dado. Ao que não tem, até o que tem será tirado.” (Mt 25, 14-30)
17 Seg Palavra do Mês – “Em ti está a fonte da vida.” (Sl 36,10)



18 Ter
Lc 19, 1-10
Dedicação da 
Bas. S. Pedro 
e S. Paulo

Receber Jesus com alegria. Quem se sente pequeno e distante de Jesus, muitas vezes precisa subir na
árvore da cruz para se encontrar com Ele.  Ele sabe quem nós somos e nos ama mesmo quando nos
sentimos pequenos. Quem abraça a cruz reencontra a dignidade do amor. A alegria deste encontro se
traduz em gestos concretos. Zaqueu ofereceu um jantar, metade dos bens e se propôs devolver quatro
vezes mais que os possíveis roubos. O que temos hoje para oferecer a Jesus e fazer festa para Ele? 

19 Qua 
Lc 19, 11-28

A quem tem será dado. A quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Não se trata de
injustiça não. Jesus conta uma parábola, bem ao estilo de seu tempo, ajudando as pessoas a entenderem
que os julgamentos, atitudes e pensamentos mesquinhos não combinam com as coisas de Deus. A mesma
coisa é para quem ama. Para este o amor aumenta sempre mais. Quem não ama, perde até o pouco de
amor que tem. Que tal julgar menos, reclamar menos e crescer mais nos atos de amor? 

20 Qui
Lc 19, 41-44

Reconhecer o tempo da visita de Jesus. O tempo é hoje. Muitos deixam passar as oportunidades de
amar e de abraçar a cruz. Façamos diferente. Vamos suportar hoje, perdoar hoje, amar hoje. Quem só
fica pensando no depois destrói o “agora”. Podemos amar no momento presente.

21 Qua
Mt 12, 46-50
Apresentação
de Maria

Fazer a vontade do Pai. Só entende o que é vontade de Deus quem experimentou que Deus é amor.
Portanto sua vontade é sempre o amor. Quem ama gera vida e se torna irmão da humanidade. Quem ama
gera a presença de Jesus. É fantástico saber que nós somos irmãos e irmãs de Jesus por causa do amor.
Cada situação é uma nova oportunidade para amar, ou seja, fazer a vontade de Deus.

22 Sáb
Lc 20, 27-40
Sta. Cecília

Buscar  a  ressurreição.  Quem  vive  somente  para  esta  vida  vive  para  muito  pouco.  Viver  para  a
eternidade é investir, amando, numa vida que não passa. Somos mais que carne, ossos, músculos, nervos,
sentimentos e inteligência. Somos filhos de Deus chamados para a vida eterna. Podemos viver hoje a
ressurreição, vivendo em Deus, o dia que temos. Em cada ato de amor passamos da morte para a vida. 

23 Dom Cristo Rei do Universo – “O que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste.” (Mt 25. 31-46)
24 Seg Palavra do Mês – “Em ti está a fonte da vida.” (Sl 36,10)
25 Ter 

Lc 21, 5-11
Cuidado para não serdes enganados. Muitas vezes ficamos apavorados e desorientados diante dos
problemas, grandes ou pequenos. Quem vive em Deus permanece firme. Nos momentos difíceis é preciso
amar, abraçar e esperar. O medo, a saudade e outros sentimentos podem nos enganar. Jesus não está na
mentira ou no engano, mas está na dor abraçada. Cuidado. É preciso seguir a Ele e não às emoções.   

26 Qua
Lc 21, 12-19

É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. A vida se torna verdadeira para quem persevera no
amor.  Desistir  é  perder  a  chance  de  dar  certo.  Encontra  a  vida  nova  quem é  capaz  de  abraçar  a
dificuldade  e  a  dor.  Quem  vive  a  Palavra  nem  sempre  será  compreendido.  Chegam  as  críticas,
julgamentos e perseguições até mesmo da própria família. A escolha de Deus é para quem quer se manter
firme. A escolha certa exige firmeza. Quem permanece firme alcança a vitória.   

27 Qui
Lc 21, 20-28

Levantai-vos  e  erguei  a  cabeça. A vossa  libertação  está  próxima. Diante  das  situações  mais
terríveis podemos encontrar Jesus. Podemos ajudar aos outros, mas abraçar a cruz é sempre decisão
pessoal. Existem dores que só você e Deus sabem como é. Ele sempre se mostra nas dores abraçadas.
Crie ânimo. Recomece a cada momento. Ele, nossa libertação, está bem perto de nós. 

28 Sex
Lc 21, 29-33

O Reino de Deus está perto. A lógica de Jesus é diferente da nossa. Ele anuncia as tragédias, mas
quando tudo parece negativo Ele anuncia que daí virá o que é positivo.  Que tal  se hoje,  diante dos
desafios,  pudéssemos  ver  aquilo  que  é  positivo?  Todas  as  dificuldades  e  dores  abraçadas,  são
oportunidades para construirmos o Reino de Deus no meio de nós. Em cada dor é possível brotar o amor.

29 Sab
Lc 21,34-36

Que vossos corações não fiquem insensíveis... para ficardes de pé. A gula, os vícios, preocupações,
ambições,  nos  tornam  insensíveis  às  necessidades  de  nossos  irmãos.  Será  que  realmente  nos
preocupamos com as dores e necessidades alheias ou estamos fechados em nosso egoísmo? O egoísta
não tem como se manter  de pé,  pois  o  que  nos  sustenta  é  o  Amor.  Sejamos  sensíveis  às  dores  e
necessidades dos outros se quisermos que Deus se manifeste em nossas necessidades. 

30 Dom I Domingo do Advento – “Vigiai” (Mc 13, 33-37)

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/

