
DEZEMBRO DE 2014
Atenção: É o tempo de preparação para o Natal. Cada pessoa e cada fazenda podem pensar num gesto 
concreto para ajudar alguém neste natal. Os responsáveis igualmente preparem um natal digno em 
cada fazenda, tanto na liturgia como nas refeições da ceia da véspera de Natal e do dia 25. 
Preparar a festa interna e a festa externa é importante para se viver bem este dia. 
                                                       
01 Seg Palavra do Mês – “Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem...” (Lc 3,11)
02 Ter

Is 11, 1-10
O lobo e o cordeiro viverão juntos. Sonhamos com o dia onde as diferenças não serão motivo de
separação entre as pessoas. O amor nos leva a conviver com todos e a respeitar as diferenças. O que nos
separa é o pecado que rompe o relacionamento com Deus e com os irmãos. O amor une ricos e pobres,
cristãos e ateus, jovens e idosos, católicos e evangélicos,... Deus é Amor e quer unir a todos. 

03 Qua
Mt 15,29-37
S. Francisco 
Xavier

Quantos pães tendes? Ter muito ou pouco é o que menos importa. Importa ter o coração aberto para
doar. Não para ter recompensa, mas para amar. Quando doamos, a graça de Deus vem em abundância.  O
egoísta, por não conseguir doar, não experimenta milagres. Podemos doar sorrisos, boas palavras, roupas,
alimentos, nosso tempo, orações, paciência e... amor. Veremos que aquilo que damos por amor sempre se
multiplica... o Bem atrai o bem. Acredite. O amor quer e pode se multiplicar por meio de nós.

04 Qui
Is 26, 1-6

O Senhor é a rocha eterna. Quem está  em Deus  permanece  firme.  Podemos  destruir  a  “cidade
orgulhosa” que existe em nossa alma e em nossa vida. Podemos construir o bem. Poderíamos entregar a
Deus hoje nosso orgulho e pecado. Recomecemos com quem não estamos bem.  Podemos até assumir
aquele trabalho que parece humilhante. Podemos pedir perdão e perdoar. Deus pisará nosso orgulho, nos
protegerá e nos conservará na paz. Fiquemos firmes construindo sobre a rocha do Amor.

05 Sex
Is 29,17-24

Não ter mais do que se envergonhar. Deus quer transformar nossos desertos em jardim. Ele tem
poder de fazer desaparecer em nós “o prepotente, o trapaceiro, o malfeitor, o maldizente, o que trama
ciladas”, nosso homem velho. Atos de amor, uma boa confissão, humildade com os outros, pedir perdão,
caminhar corretamente, viver a Palavra, erguem nossa cabeça e afastam a vergonha do pecado. 

06 Sáb
Mt 9, 35- 10, 
1.6-8

De graça recebestes, de graça deveis dar.  Uma senhora da periferia de Fortaleza,  por causa da
recuperação do filho, mudou o estilo de vida que levava. Reuniu um grupo para viver a  Palavra levando
ajuda  a  muitos  no  bairro  ou  nas  rodoviárias.  Com  outras  pessoas  simples  ajudou  muitos  jovens  a
começarem a recuperação do vício das drogas.  Quando lhe perguntavam por que fazia isso ela respondia:
O Evangelho, antes de recuperar meu filho, recuperou a mim. Nossos atos de amor podem mudar a vida
de muitos. Sempre existe algo que podemos fazer. Viver a Palavra traz muita alegria. 

07 Dom II Domingo do Advento – “Preparai os caminhos do Senhor.” (Mc 1, 1-8)
08 Seg IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA (Lc 1, 26-38)
09 Ter

Is 40, 1-11
Preparai os caminhos do Senhor. É ainda tempo para endireitar o que não está bem. É bom chegar ao
fim do ano com o coração leve. Recomeçar com as pessoas, atos de bondade, cartões para pessoas que
ficaram no esquecimento, fazer o bem para quem não está esperando nada, dizer para as pessoas como
elas são importantes, são formas de preparar o natal. Assim Deus chegará ao coração de muitos.

10 Qua
Mt 11, 28-30

Vinde a mim vós que estais cansados. Existe um cansaço que não desaparece com o simples descanso
físico. É o cansaço da alma. Jesus nos convida a irmos até Ele. O amor é o descanso para o cansaço da
alma. Algumas vezes é preciso pedir ajuda dos irmãos para reencontrar o descanso que vem dEle. Porém,
o maior descanso para nossas dores está no abraço diário Jesus Abandonado. De seu coração brota a
salvação pra todos. Viver com atos de amor é encontrar descanso em Jesus.

11 Qui
Is 41, 13-20

Não temas; eu te ajudarei. O amor de Deus nos toma pela mão e nos conduz. Amar o outro, perdoar,
recomeçar, desapegar-se de algo, abraçar uma dor, problemas de família, etc..., tudo parece difícil, mas
é Deus quem nos ajuda a ir para frente. Quem confia na Palavra transforma a própria vida.

12 Sex
Lc 1, 39-47
N. Sra de 
Guadalupe

Meu espírito se alegra em Deus, meu salvador.  O louvor de Maria pode ser o nosso. Isabel reconhece
a ação de Deus em Maria e Maria reconhece Deus em sua ação. Reconhecer a ação de Deus sempre causa
alegria. O dia de hoje nos dá a possibilidade de reconhecer a presença dele nos irmãos, nas situações,
nos atos de amor e particularmente na dor. Sempre temos a possibilidade de encontrar e reconhecer a
Jesus. Em Deus cada desafio e mesmo a dor podem se transformar em louvor e alegria..

13 Sáb
Sl 79 (80)
Sta. Luzia

Convertei-nos, ó Senhor.  Sempre temos algo para mudar ou para melhorar.  Quanto mais voltamos
nossa vida para o Amor, mais buscamos a Deus. A conversão verdadeira acontece para quem se volta
para esse amor e se coloca sob a sua proteção. Podemos repetir hoje: ”Convertei-me, ó Senhor.”     



14 Dom III D. do Advento – “Sou a voz que grita no deserto: Aplainai o caminho do Senhor”. (Jo 1,6-8.19-28)
15 Seg Palavra do Mês – “Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem...” (Lc 3,11)
16 Ter

Mt 21,28-32
Fazer a vontade de Deus. Para que as coisas se realizem não basta dizer “sim”.  É preciso fazer. Temos
sempre horários, compromissos, trabalhos, tarefas marcadas, e também situações inesperadas. Podemos
amar em cada uma delas. É preciso falar menos e fazer mais. Deus pede nossa atitude concreta e não
palavras vazias ou um “sim” sem compromisso. O nosso passado já foi posto na misericórdia de Deus e
não nos impede de amar. O futuro está nas mãos dEle. Temos o “hoje” para fazer o bem.  

17 Qua
Mt1, 1-17

Gerar Jesus. Neste texto temos toda história da salvação. Vemos aqui o nome de uma mulher que teve
relações com o sogro, uma prostituta, uma estrangeira e uma adúltera. O passado não foi impedimento
para Jesus nascer. Deus quer nascer em nós e não leva em conta o nosso passado, mas o nosso hoje.
Recebamos Jesus, assim como Maria o acolheu em sua vida. Preparemos o nascimento de Jesus vivendo
ao menos uma experiência a cada dia. E quando não conseguirmos amar, poderemos fazer uma coisa
importante: Recomeçar. Geramos Jesus quando fazemos o bem por causa da Palavra.  O Amor gera amor.

18 Qui
Mt 1, 18-24

Deus  está  conosco. José  superou  a  desconfiança,  superou  o  medo  e  acreditou.  Sempre  surgem
situações que pedem de nós um passo de confiança. Mantenhamos a fidelidade acreditando que a Palavra
de Deus é verdadeira. Diante das dores e dificuldades podemos repetir: “Jesus. Você está aqui.”   

19 Sex
Lc 1, 5-25

****Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Em nossas Fazendas esta palavra significa muito.
Zacarias tinha dúvidas. Muitos não acreditaram que uma mulher idosa daria a luz. Supere a dúvida. Deus
pode recuperar pessoas e fazer o milagre onde não se espera. Para quem acredita na Palavra de Deus e
vive concretamente,  o milagre acontece.  Amar o outro,  não revidar,  fazer-se pequeno,  ser  humilde,
servir... não é  humilhação. Viver no pecado é.       

20 Sab
Lc 1, 26-38

Para Deus, nada é impossível. Nada mesmo. Quanta coisa você pode superar e resolver se colocar nas
mãos de Deus. Nestes dias podem aparecer situações difíceis. Mantenha a calma e a confiança. Esse
natal será único em sua vida. Faça o teu possível e confie o resto a Ele.  

21 Dom IV Domingo do advento – “O menino que nascer será chamado Santo, Filho de Deus.”( Lc 1, 26-28)
22 Seg Palavra do Mês – “Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem...” (Lc 3,11)
23 Ter

Lc 1, 57-66 
Espalhar a boa notícia.  É fácil falar de coisas negativas e do mal que acontece. Poderíamos agir de
forma diferente. Que tal fazer hoje o esforço de falarmos coisas boas. Fale para as pessoas sobre o
que elas têm de bom, sobre coisas positivas e experiências da Palavra. Acima de tudo fale do bem que
Deus realiza  em sua  vida.  Da mesma forma que enfeitamos  as nossas  casas com as  luzes  de natal
poderíamos iluminar o ambiente comunicando o amor de Deus. Será um natal de luzes belíssimas.

24 Qua
Lc 1, 67-79

O sol que nasce do alto nos visitará. Chegou. Nesta noite celebraremos o nosso menino. Como seria
bom se os nossos corações estivessem preparados. Como seria lindo superar as divisões e as dificuldades
de hoje. Então. Vamos preparar bem o nascimento de Jesus. Ele não exige muito. Somente um lugar no
nosso coração. O nosso menino não merece nascer em qualquer lugar. Prepare-se bem. Vamos preparar
uma manjedoura de atos de amor em um coração quentinho de alegria para acolher o menino que chega.
Esse natal pode ser o mais lindo de toda a sua vida. Só depende do nosso amor. 

25 Qui FELIZ NATAL! – “Hoje nasceu para vós o salvador, que é o Cristo Senhor.” (Lc 2, 1-14)
26 Sex

Mt 10,17-22
Sto Estevão 

Quem perseverar até o fim será salvo. Estevão experimentou a ressurreição de Jesus de uma forma
tão forte que nem a morte o intimidou. Sofreu por acreditar no Evangelho. Ás vezes viver a Palavra traz
perseguições e sofrimentos. O mal, diante de nossa dor apresenta a sua carta mais alta, o desânimo.
Deus em seu amor apresenta a sua, a perseverança. Sim. Na dor, e por causa da dor, podemos amar. 

27 Sáb
Jo 20, 2-8
S. João 
Evangelista

Ele viu e acreditou. Existem muitos sinais de ressurreição à nossa volta. Pessoas reerguem suas vidas,
pais e filhos reconciliam-se, a alegria e o sorriso que voltam ao seu rosto. João viu e acreditou. Olhe
para dentro do túmulo onde você estava antes.  Os teus panos de morte também já estão dobrados
juntos com os de Jesus e Ele está ressuscitado em você. O amor dobra até a dor da morte.

28 Dom Sagrada Família – “Meus olhos viram a tua salvação” – (Lc 2, 22-40)
29 Seg Palavra do Mês – “Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem...” (Lc 3,11)
30 Ter

1Jo 2, 12.17
Aniversário 
Frei Hans

O mundo passa. Deus não passa. Nestes dias, mais que nunca, é necessário vencer o mal. Quem busca o
que é do mundo experimenta alegria, mas acaba rápido e se torna mal. Quem escolhe Deus pode até
sofrer um pouco, mas a alegria que conquista não tem preço. Neste fim de ano seja inteligente e fique
com Deus. Celebre a passagem de ano mais louca de sua vida. A loucura de um amor que não te abandona
na manha seguinte da festa.  Nas tentações lembre-se da Palavra de hoje. Este amor sim, vale a pena.

31 Quar
Jo 1, 1-18
S. Silvestre

Nascemos de Deus mesmo. O mundo rejeita o Deus que o criou. Quem nasceu de Deus se alegra com o
que é dele. Mantenha hoje a sua mente naquele que pode te dar uma alegria que não passa. Se empenhe
para amar a cada irmão e ajudá-los em suas dificuldades. O mundo prega ódio, Deus é amor. O mundo
quer o vício, Deus te dá alegria na sobriedade. Lembre-se de quem você é filho.



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/

