
 

                           

MARÇO DE 2015 
Estamos no tempo de quaresma, tempo de oração e penitência. Os responsáveis possibilitem a confissão para aqueles 

desejarem. Devemos nos preparar bem para a Páscoa que é a nossa festa maior que deve ser celebrada com a mesma ou 
maior alegria que o Natal. Chegando perto da Semana Santa é bom que se faça uma celebração penitencial com a 

presença de todos. Você pode pedir ajuda aos padres e aos ministros da Paróquia.   
01 Dom II D. da Quaresma – “Este é o meu Filho amado.”. Escutai o que Ele diz. (Mc 9, 2-10) 
02 Seg Pal. do Mês – “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.” (Mc 8,34) 
03 Ter 

Mt 23, 1-12 
Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Não é bom para ninguém 
colocar-se na condição de vítima ou sentir-se humilhado. Humilhar-se, no evangelho, é a decisão de 
colocar-se abaixo, no chão, para o bem dos outros. Não é passividade. É atitude que exige coragem e 
força. É ato concreto de amor.  Nunca deveríamos fazer as coisas somente para sermos vistos e 
elogiados ou para cobrar algo dos outros. Viver a Palavra é antes de tudo para conversão pessoal. Quem 
é humilde possui uma força que a inteligência, o físico e o dinheiro não dão. É a força do amor de Deus. 

04 Qua 
Mt 20, 17-28 

Quem quiser ser o primeiro seja o vosso servo. Normalmente é bom quando somos reconhecidos no 
bem que fazemos. Queremos o reconhecimento dos superiores e dos conhecidos. Mas cuidado. Isso  
pode se tornar um veneno para alma. A nossa grandeza está na capacidade de amar. Quando amamos e 
servimos, para viver a Palavra, Jesus se apresenta em nosso meio como Mestre e Senhor. “Servir” 
deveria ser o lema para se viver com os outros. No amor e na humildade Deus manifesta a sua grandeza.  

05 Qui 
Jr 17, 5-10 

Bendito o homem que confia no Senhor. Usar esse texto para dizer que não se pode confiar em 
ninguém é ignorância. Não é isso que a Palavra diz. O profeta apresenta a estupidez do homem em 
confiar a sua salvação ou sua felicidade a uma pessoa humana ou às capacidades pessoais. A confiança 
verdadeira se encontra no relacionamento com Deus. Pensar que pai, mãe, esposa, esposo, filhos ou 
amigos podem nos dar a felicidade verdadeira é loucura. Quem sustenta a nossa vida é Deus. 

06 Sex 
Mt 21, 33-
43.45-46 

Entregar os frutos no tempo certo. Somos imensamente amados por Deus. Retribuímos um pouco 
desse amor quando vivemos sua Palavra. Os atos concretos feitos ao irmão e a conversão diária são a 
nossa entrega dos frutos. Quem deixa de fazer o bem e quem se nega a partilhar as experiências, rouba 
frutos que pertencem a Deus. O bem que fazemos e o nosso amor são frutos preciosos para Ele. 

07 Sáb 
Lc 15, 1-3.11-
32 

Voltar para o Pai. Esta parábola você já conhece. Será que te faz lembrar algum momento em sua vida? 
Deus está sempre pronto para nos acolher em sua casa. Ele coloca sinais que indicam a direção. A 
confissão é um desses sinais. Os atos de amor e o perdão também. Não perca tempo comendo a lavagem 
do pecado, do rancor ou do remorso. O Pai preparou uma festa fantástica para nós. Podemos entrar para 
festa vestindo a roupa do amor e do perdão. Não fique de fora. Ele já te preparou um lugar de honra.  

08 Dom III D. da Quaresma – “Não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio” (Jo 2, 13-25) 

09 Seg Pal. do Mês – “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.” (Mc 8,34) 
10 Ter 

Mt 18,21-35 
Perdoar de coração. O perdão não é um jogo nem uma mágica. É uma decisão que, muitas vezes, pode 
ser exigente. Em muitas situações, para perdoar, precisamos assumir o prejuízo que o outro nos causou. 
Isso só é possível quando vamos além do sentimento. É difícil, mas permite que sejamos livres. Quem 
perdoa aumenta a sua capacidade de amar e é livre na mente e no coração.  

11 Qua 
Mt 5, 17-19 

Praticar e ensinar. É positivo e necessário ensinar coisas boas. Porém são as nossas atitudes que nos 
dão autoridade. Podemos até gastar muito tempo falando, mas o que dá resultado é dar o exemplo 
fazendo. Quem ama, muitas vezes nem precisa falar. A Palavra é, em primeiro lugar, para ser vivida.  E 
depois, quando for preciso comunicar algo, façamos com a autoridade de quem fez a experiência. 

12 Qui 
Jr 7, 23-28 

Ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus em sua Palavra que nos impulsiona ao bem e ao amor. 
Escutamos a sua voz quando, ouvindo a Palavra nos dispomos a fazer o bem. Não é simplesmente ouvir 
com os ouvidos, mas com o corpo e com a alma. Quem ouve a voz de Deus se move para amar.  

13 Sex 
Mc 12, 28b-
34 

Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Estes dois mandamentos não se separam. 
Demonstramos amor a Deus amando o próximo. Quem ama o outro descobre o amor em si mesmo, em 
Deus e no irmão.  O próximo é toda pessoa que passa ao nosso lado no momento presente da vida. 
Poderíamos hoje sorrir para Deus no outro, preparando um café, trabalhando, atendendo bem as 
pessoas, assumindo algo que ninguém quer fazer... tudo isso para Deus que vive no irmão.  

14 Sáb 
Lc 18, 9-14 

Quem se humilha será elevado. Humilhar-se é colocar-se conscientemente diante dos próprios limites  
e se compadecer do limite do outro. É colocar-se no chão, na terra, sem querer passar por cima das 
pessoas. Ninguém derruba quem é humilde, que livremente se colocou no chão. Quem se põe acima dos 
outros pode cair a qualquer momento. Quem ama a Deus reconhece que é Ele quem faz todo bem. Faça o 



bem hoje agradecendo aquele que realiza o bem verdadeiro. Somos apenas instrumentos.    

15 Dom IV D. da Quaresma – “Quem age conforme a verdade aproxima-se da luz...” (Jo 3, 14-21) 

16 Seg Pal. do Mês – “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.” (Mc 8,34) 
17 Ter 

Jo 5, 1-16 
Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Não é ameaça. É uma lógica. Quem se 
encontrou com o amor de Deus e decide voltar para o erro vai sempre experimentar o pior. Deus nos fez 
pessoas novas, que amam, recomeçam, perdoam, ajudam, doam... pra que voltar para a vida antiga? 

18 Qua 
Jo 5, 17-30 

Fazer a vontade do Pai. Quem quer fazer as coisas segundo a vontade do mundo recebe as alegrias que 
vem do mundo. E passam rápido. Quem quer receber as graças e a alegria de Deus faz a sua vontade. 
Podemos atender a Deus ou às propostas do mundo. A escolha é de cada um.  

19 Qui 
Mt 1,16.18-
21.24ª/ 

São José 

Ser justo como José. José é um homem justo. Confiava em Maria, mas não entendia o milagre que 
acontecia. O que é ser justo? É fazer a vontade de Deus momento por momento. Abandonemos os 
julgamentos, a revolta, a vingança e abracemos a misericórdia e os atos concretos de amor. Façamos o 
que é certo. Justiça sem amor é vingança. A medida correta da justiça está na misericórdia.  

20 Sex 
Sl 33 (34) 

Do coração atribulado está perto o Senhor.  Deus sempre está conosco, e em particular no momento 
da dor. Se o amamos, queremos abraça-lo. Jesus, Homem-Deus, se fez dor por nós. Podemos abraçar 
Jesus em cada dificuldade ou situação dolorosa. O cristão verdadeiro não gosta de sofrer, mas ama 
Jesus em cada sofrimento. Podemos em cada dor dizer a Jesus: “Nesta dor está você e eu te abraço”. 

21 Sáb 
Jo 7, 40-53 

Ninguém jamais falou como esse homem. A Palavra de Deus realmente direciona nossa vida. Quem faz 
um encontro pessoal com Jesus percebe a grande diferença entre a sua Palavra e a palavra do mundo. 
Quem faz como tudo mundo faz, não tem identidade própria. Quando alguém vive a Palavra, redescobre a 
própria beleza e a própria identidade. E ainda... faz o mundo ser bem melhor. 

22 Dom V D. da Quaresma – “Quem se apega a sua vida perde-a...” (Jo 12, 20-33) 

23 Seg Pal. do Mês – “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.” (Mc 8,34) 
24 Ter 

Nm 21, 4-29 
Cuidado com as serpentes da reclamação.  Perceber aquilo que pode ser melhor no ambiente em que 
vivemos é positivo. Corrigir algo que está errado também. Mas, o espírito de reclamação é negativo. A 
reclamação é um vírus que destrói a alma, a família e a comunidade. O povo de Israel, livre do Egito e a 
caminho da terra prometida reclama da comida, de Deus e de Moisés. Que tal olhar mais o positivo e ser 
mais grato a Deus por aquilo que se tem? Ser grato não é ser ingênuo. É reconhecer a presença do bem.  

25 Qua 
Lc 1, 26-38 
Anunciação 
do Senhor 

Faça-se em mim segundo a tua Palavra. Maria é uma mulher pronta para “fazer” e permite que Deus 
“faça” tudo em sua vida. Assim como Maria, podemos deixar que neste dia ele faça em nós os seus 
milagres. “Faça-se” é uma decisão e não passividade. Podemos encontrar a vontade de Deus hoje vivendo 
a Palavra em cada situação. Quando deixamos Deus agir em nossa vida os milagres sempre são grandes. 

26 Qui 
Jo 8, 51-58 

Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Pela morte física, todos nós passaremos. 
Mas existem outras mortes. A morte da recaída, ódio, egoísmo, indiferença e morte da dignidade. Quem 
guarda a Palavra supera o negativo e vê os sinais de vida mesmo em situações muito difíceis. Guardemos 
e pratiquemos a Palavra. Nosso Deus é Deus da vida e não da morte, pois o Amor é sempre vivo. 

27  Sex  
Jr 20, 10-13 
 

O Senhor está ao meu lado. Quem vive para Deus sofrerá perseguições e críticas muitas vezes. Às 
vezes existem aqueles que esperam por uma falha só para criticar. Quando nos deixamos levar por 
críticas e perseguições, abrimos nossa vida para o mal. O mais importante é acreditar no amor e fazer o 
bem. O vício e o pecado, só precisam de uma chance para entrar em nossa vida.  Diante das tentações e 
perseguições, lembre-se que Ele está conosco. Não tenha medo. Deus está sempre bem perto nós. 

28 Sáb 
Jo 11, 45-56 

Preparar-se para a festa. Jesus se apresentará a nós muitas vezes hoje. Ele vira de forma especial 
em cada dor ou dificuldade. Podemos dar um nome à dor. Chega algo negativo? -”Jesus, você está nesta 
dor. Eu te quero!”- Em cada dificuldade Ele se apresenta: Numa dor física, num aborrecimento, uma 
frustração, sentimento de vazio... Quem encontra alguém a quem ama sente alegria e faz festa. Podemos  
fazer festa em cada encontro com Jesus Abandonado.  Em cada dor é Ele quem chega.    

29 Dom Domingo de Ramos – “Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor!” (Mc 11, 1-10)  
Início da Semana Santa 

30 Seg Pal. do Mês – “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.” (Mc 8,34) 
31 Ter 

Jo 13, 21-
33.36-38 

Darás a tua vida por mim? Queremos amar a Deus e muitas vezes fazemos o contrário.  Não paremos 
somente em propostas. Vamos dar nossa vida já neste momento, vivendo a unidade, no café, na limpeza 
de quarto, no trabalho, nas dificuldades, etc. Não esperemos para “dar a vida” no futuro. Amemos hoje 
construindo relacionamentos verdadeiros à nossa volta e fazendo o que é necessário. Conversão total.  

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


