
                 
 JANEIRO DE 2015

Lema para 2015: “Somos Família. Somos Esperança.”; Peçamos a Deus que nos envie vocações.

01 Qui Santa Mãe de Deus – “Maria guardava esses fatos e meditava em seu coração!” ( Lc 2, 16-21) 
Feliz 2015

02 Sex
1 Jo 2,22-28 
S. Basílio e 
Gregório

Permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. O que de mais importante a Palavra nos
dá é o amor a Deus e ao próximo.  Ficamos firmes neste ensinamento quando orientamos as nossas
atitudes para amar. Para tomar as decisões ou fazer algo poderíamos nos perguntar antes se o que
vamos fazer é um ato de amor ou não. Quem age no amor não tem do que se envergonhar. 

03 Sáb
1 Jo 2, 29-
3,6

Todo aquele que pratica a justiça nasceu de Deus. O justo é aquele que tenta viver na medida certa
os atos,  palavras e decisões.  Justiça  não é vingança,  mas ato equilibrado pela sabedoria.  A justiça
legítima é aquela que une verdade e caridade. Deus é justo porque é Amor. A vingança, o ódio e a falta
de perdão são injustos na raiz porque não são de Deus. Só consegue ser justo quem sabe amar.

04 Dom Epifania do Senhor – “Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo". (Mt 2,1-12)
05 Seg Palavra do Mês – Jesus lhe disse: “Dá-me de beber”. (Jo 4,7)
06 Ter

1 Jo 4, 7-10
Amemo-nos uns aos outros. O amor verdadeiro a Deus se apresenta em atos concretos.  Amar não é
falar bonito, ou ter bons propósitos. Amar não é ideia, nem sentimento. As experiências concretas são
bem simples. Podem ser pequenos gestos motivados não só pela educação, mas pela Palavra. Por exemplo:
posso lavar pratos motivados pela frase: “amar sempre”. Posso doar algo animado pela frase: “dai e vos
será dado”. Posso sorrir para Jesus no outro. Amar não é complicado. Nós e que complicamos. 

07 Qua
Mc 6,45-52

Coragem, sou eu! Não Tenhais medo! Temos medo do passado, medo do sofrimento físico, de erros, de
notícias  ruins,  aborrecimentos,  de  perder  alguém,  etc.  Mas,  em  cada  sofrimento  ou  dificuldade
poderemos reconhecer a sua presença.  Quando a amamos o acolhemos como Ele é. É Jesus abandonado.
Na cruz Ele se tornou sofrimento, erro, notícia ruim, perda, etc... É Ele presente em cada sofrimento.
Tenhamos coragem. Declaremos a Ele o nosso amor, dizendo: ”Jesus. Sei que é você. Eu te quero.” 

08 Qui
1Jo 4,19-5,4

Aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Na escritura aquele que diz que ama a Deus, mas não
ama o seu irmão, é chamado de mentiroso. A falta de perdão e de amor bloqueia o Amor de Deus em nós.
O perdão começa com uma decisão racional  e não emocional.  É decisão da mente, da inteligência.  O
sentimento  vem  depois.  O  perdão  é  acompanhado  por  atos  verdadeiros  de  bondade.  Quem  ama
concretamente consegue perdoar. O perdão é a terapia que nos abre a capacidade de amar a todos. 

09 Sex
Lc 5, 12-16

Pedir a cura. Existem graças que precisamos pedir. Deus já sabe daquilo que precisamos. O Amor busca
o relacionamento. Deus sempre quer. E nos? Quem quer a cura, precisa primeiro reconhecer que está
doente. São as doenças da alma que levam aos vícios.  Quem se encontra com o amor de Deus quer fazer
o bem e experimenta a cura.  O vício é a consequência dos males que carregamos do nosso passado. O
Amor nos traz a possibilidade de uma história nova. Que tal pedirmos a cura de nossa falta de amor?

10 Sáb
Jo 3, 22-30

Encher-se de alegria por causa da Palavra. Quantas vezes em nosso egoísmo buscamos a alegria em
coisas, pessoas e lugares que só nos deram tristezas? O egoísta se casa com a infelicidade. Carlos vivia
conosco fazia dez meses e estava sempre triste. Durante um acampamento escutou alguém dizer que não
tinha toalha. Lembrou-se que tinha duas na mochila e da palavra sobre as duas túnicas, que dizia para
doar uma. Doou. Fez sua primeira experiência da Palavra. Pela noite partilhava uma alegria que não havia
sentido em dez meses. Gestos pequenos de amor dão mais alegria que possuir coisas. 

11 Dom Batismo do Senhor – “Ele vos batizará com o Espírito Santo”. (Mc 1, 7-11)
12 Seg Palavra do Mês – Jesus lhe disse: “Dá-me de beber”. (Jo 4,7)
13 Ter

Mc 1, 21b-28
Sto. Hilário

Expulsar o mal. Não é possível expulsar o mal através de “acordos” ou manipulações.  Muitas vezes
deixamos o mal argumentar dentro de nós para podermos justificar  nossas atitudes,  erros ou para
conseguirmos aquilo que queremos.  Assim é o homem velho.   Com o homem velho na dá para fazer
acordos.   É  preciso  cortar  e  expulsar.  Podemos começar  cortando as  conversas  sobre besteiras,  a
manipulação, a mentira, a preguiça, a fofoca. Quem ama tem autoridade sobre o mal. 

14 Qua
Mc 1, 29-39

Levantar-se e servir. A pessoa tocada por Deus se torna disponível para servir, para ajudar. Quem não
quer servir está na doença da preguiça, do egoísmo e do homem velho. Não existe recuperação sem a
doação pessoal.   Um dos sinais da cura é a boa disposição. Ânimo. Temos muita coisa para fazer hoje. 

15 Qui
Hb 3, 7-14
S. A. Jansen

Animai-vos uns aos outros. Uma pessoa negativa, ou que fala mal dos outros, guarda rancor, que briga,
ofende, ou não ajuda os outros, não consegue ser feliz.  Vamos nos livrar disso. O que faz a pessoa ser
feliz  é  a  capacidade  de amar.  Podemos viver  a  Palavra  sorrindo,  arrumando  camas,  lavando pratos,
ouvindo o outro, perdoando, etc. Vamos nos animar vivendo a Palavra e  partilhando as experiências. 

16 Sex Buscar o perdão.  O pecado paralisa a vida e nos conduz a morte. É possível voltar a caminhar. O perdão



Mc 2, 1-12 devolve a saúde do corpo e da alma. A confissão dos próprios pecados nos liberta. Perdoar também.
Existe muita gente paralisada por causa de um mal sofreu e não perdoou. Perdoar quem nos fez o mal é
libertação. Reconhecer o próprio pecado também. Quem não se perdoa por algo, normalmente carrega
algo que não perdoou. Quem não consegue sozinho precisa pedir ajuda para estar diante de Jesus.   

17 Sáb
Mc 2,13-17
Santo Antão

Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus não se interessa pelos seus pecados, mas
por você. Ele já pagou por nossos pecados e nos chama para uma vida nova com Ele.  Assim, somos
convidados a olhar com misericórdia para os que erram. Acusar, tratar mal e condenar não é a prática de
Jesus. O justo não é aquele que nunca erra, mas aquele que procura viver corretamente, amando. 

18 Dom II Domingo do Tempo Comum – “Encontramos o Messias.” (Jo 1, 35-42)
19 Seg Palavra do Mês – Jesus lhe disse: “Dá-me de beber”. (Jo 4,7)
20 Ter 

Hb 6,10-20
S. Sebastião

Deus não é injusto para esquecer aquilo que estais fazendo. Muitas vezes em nossa caminhada nos
chega a vontade de desistir. É hora de ficarmos firmes no amor sabendo que a resposta virá. Às vezes
parece que está demorando. Porém, Deus nunca esquece o bem feito ao nosso irmão, porque é feito a
Ele. Não dê ouvidos a críticas ou a inveja de ninguém, nem pare de amar por causa das dificuldades. Deus
se lembra de nossos atos de amor. Nossa Esperança, Jesus, é a âncora de nossas vidas. Perseverança.

21 Qua
Mc 3, 1-6
Santa Inês

Estender a mão. Quando estendemos a mão para fazer algo bom nos livramos se nossas paralisias. A
limitação física pode dificultar a execução de muitas atividades. O egoísmo, a preguiça, a indiferença,
porém limitam o corpo e a alma. Na Fazenda da Esperança vários portadores de necessidades especiais,
e mesmo pessoas de idade avançada, descobriram que por causa da Palavra poderiam ajudar as pessoas,
superando as próprias limitações. Deficiente mesmo é quem não quer amar. Podemos amar sempre. 

22 Qui
Mc 3,7-12

Os que sofriam algum mal jogavam-se sobre Jesus. Dificuldades, desânimos, tristeza, pecados do
passado, abandono, temperamento difícil, tudo pode ser lançado sobre Jesus. Quem se dispõe a ajudar,
perdoar, recomeçar, amar por causas de Jesus vê seus demônios fugindo um a um. Quem quer ser curado
de seu mal deve ter a coragem de se lançar sobre Jesus,  se lançando em amar.  

23 Sex
Mc 3, 13-19

Ir até Jesus.  Podemos seguir Jesus quando respondemos ao seu chamado. A força para fazer o bem
vem dEle. Ele faz o convite e aguarda a nossa resposta. Para fazer o bem e ir até Ele não precisamos
nem de doutorado nem dos milhões da loteria. Sempre existe algo que podemos fazer. É só começar.

24 Sáb
Mc 3, 20-21
S. Francisco 
de Sales

Diziam que estava fora de si. Quem toma a decisão de viver a Palavra vai encontrar a crítica de muita
gente e até da própria família. Viver a Palavra é loucura de verdade. É loucura de Deus. Muitas vezes
você experimentou a loucura do mundo. Que tal vir com a gente viver a loucura do Evangelho? Podemos ir
pelo mundo inteiro.Tenha coragem. Seja um louco de amor por Deus e pelos irmãos. 

25 Dom III D. do Tempo Comum – “ E eles deixando imediatamente  as redes, seguiram a Jesus.(Mc 1, 14-20)
26 Seg Palavra do Mês – Jesus lhe disse: “Dá-me de beber”. (Jo 4,7)
27 Ter

Mc 3, 31-35
Fazer a vontade de Deus. Para seguir Jesus é preciso ir além dos nomes de “católico”, “evangélico”,
“ortodoxo”,  “testemunha”,  “dos Santos”,  “tradicional”,  “moderno”.  É da família de Jesus quem vive a
vontade de Deus. Sua vontade é o amor. Amamos fazendo o bem. Cada situação é uma possibilidade para
amar. Quem ama gera amor e se torna no mundo outra mãe, irmão e irmã de Jesus.

28 Qua
Mc 4,1-20
Santo Tomas 
de Aquino

Ouvir a Palavra, receber e dar frutos. Experiência da Palavra não é falar de sentimentos, ideias ou
acontecimentos. A experiência é da Palavra da Escritura. Depois tem o ato concreto de amor.  Um ato
bom. Por fim tem o fruto, ou seja, o que a experiência fez de positivo. F  rase, F  ato e F  ruto. Três “efes”.
Por exemplo: Bruno estava cansado depois de um dia puxado de trabalho. Ouviu alguém lamentar que não
havia frutas para fazer uma vitamina.  Lembrou-se da Palavra “levantar-se e servir”. Providenciou as
frutas e fez a vitamina. Ficou tão feliz em fazer este pequeno gesto que nem sentia mais o cansaço. 

29 Qui
Mc 4, 21-25

A quem tem será dado. A quem não tem, até o que tem será tirado. Parece algo injusto não é? Mas
com o amor é assim. Quem ama vê o amor aumentar a sua volta. Quem não ama perde até o pouco amor
que tem. Quem comunica experiências da Palavra não só mostra a luz acesa, mas aumenta a claridade.
Quem não comunica, até a pouca luz que tem vai perder. O Evangelho não é brincadeira. Ele põe em tuas
mãos a possibilidade para mudar a própria vida. Aproveite. Vale a pena viver bem esta vida. Ela é uma só.

30 Sex
Hb 10, 32-39

Morte de M.
Gandhi (1948)

Não Abandoneis a vossa coragem.  Não é só uma palavra de incentivo. Viver a Palavra muitas vezes
provoca situações de perseguição e sofrimento. Com o tempo chega o cansaço e o desânimo. É hora de
amar mais. A Palavra hoje diz; “não sejamos desertores”. A coragem não exclui o medo, mas o supera. A
presença de Deus renova as nossas forças e nos reergue. É hora de recomeçar a amar e ir adiante.

31 Sáb
Mc 4, 35-41
São João 
Bosco

Ter coragem. As nossas tempestades são várias: tempestades de medo, de perseguições, de notícias
negativas, de sentimentos, de tentações, etc... Temos autoridade diante das tempestades da vida se
amamos. Quem ama supera o medo. Quem não ama se desespera. Lembremo-nos da frase de Madre
Paulina: “Ainda que venham ventos contrários, mesmo assim confiarei”. É Deus quem está conduzindo.

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 encontra-se no site www.focolare.org (português)

http://www.focolare.org/

