
 

                           

Maio de 2015 
IMPORTANTE: Neste mês pedimos orações para o Conselho Geral (a partir do dia 14) e para a Assembleia Geral (a partir do dia 

21). Teremos a Semana de Oração Pela Unidade Entre os Cristãos de 17 a 24 deste mês. 
 

01 Sex 
Gn 1,26_ 2,3 
São José 
operário 

Ver aquilo que é bom. Deus é amor por isso tudo que faz é bom. O negativo é fruto do rompimento com 
Ele. Valorizamos muito o negativo e perdemos a alegria. José experimentou o Bem sendo um trabalhador. 
Poderíamos hoje olhar mais o positivo e evitar tudo que nos leva para o negativo. José cuidou de Jesus, 
cuidou de sua família. Fazer o bem sempre nos torna pessoas melhores. .  

02 Sáb 
Jo 14, 6-14 
 

O que pedirdes em meu nome, eu o realizarei. Só podemos pedir em nome de alguém quando estamos 
ligados à pessoa a quem representamos. Para pedir algo em nome de Jesus precisamos da unidade. Ter 
unidade não é só fazer algo com os outros, mas criar um relacionamento de família com os irmãos. Quem 
crê em Jesus vive a Palavra, se “tornando” outro Jesus. Deus-Amor é a Unidade verdadeira. Antes de 
pedir algo perceba se existe a unidade com os outros. Os pedidos verdadeiros nascem da capacidade de 
amar e não do egoísmo ou de desejos pessoais. Amar sempre vale mais. 

03 Dom V Domingo da Páscoa – “Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.” (Jo 15, 1-8) 
04 Seg Pal. do Mês – “ Mas Deus...quando ainda estávamos mortos...deu-nos vida com Cristo.” (Ef 2, 4-5) 
05 Ter 

Jo 14, 27-31 
Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Viver em paz não significa ser covarde. A timidez 
que o Evangelho de hoje aponta tem o sentido de covardia. Muitos, para não se envolverem nas situações 
ou por preguiça deixam de amar. A paz segundo o mundo não é a paz de Jesus, mas perturbação do 
coração. Quem quer a paz verdadeira, ama de verdade. Jesus é a nossa Paz e a nossa coragem.  

06 Qua 
Jo 15,1-8 

Quem permanece em mim, e Eu nele, dará muitos frutos. Você sente que tem muitos dons? Faz 
muitas coisas? É inteligente? Isso é bom. A má notícia é que mais cedo ou mais tarde tudo acaba. Aquilo 
que você fez ficará no passado. Permanece somente aquilo que é ligado à eternidade: O amor. A Palavra 
nos leva a sentir, pensar e fazer as coisas, motivados pelo Amor. Quem ama produz muitos frutos. 

07 Qui 
Jo 15,9-11 

Que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Não se contente com qualquer 
alegria. As coisas, as pessoas, os elogios, pequenas conquistas, nunca trarão uma alegria que seja plena. 
Alegria plena é para quem vive uma vida plena. É para quem permanece no amor. Vida pela metade e sem 
amor traz só angústia e tristeza. Quem aceita permanecer no amor experimenta alegria de verdade. 

08 Sex 
Jo 15, 12-17 

Eu que vos escolhi, para produzirdes fruto. Deus só nos pede aquilo que podemos dar. A Palavra 
chegou até nós e pede que nos amemos uns aos outros na medida em que Jesus amou. Ele nos escolheu 
para amarmos com a sua medida. Deus olhou para nos, nos chama de amigos e nos pede para amarmos o  
irmão como Ele amou a todos. O encargo que Ele nos dá pode ser realizado sim. Acredite. Somos capazes 
de perdoar, doar, servir, livrar-nos da preguiça e do homem velho, por amor àquele que nos amou. 

09 Sáb 
Jo 15, 18-21 

Não sois do mundo. As letras das músicas que gostamos de ouvir, tipos de conversas e ambientes que 
frequentamos, revelam o nosso estilo de vida. Quando vivemos a Palavra, temos um estilo de vida. Para 
deixar as drogas não basta “dar um tempo”. É preciso mudar a forma de pensar e de agir. Ir para igreja, 
ler a Bíblia, cantar louvores ou orar ajuda, mas sem viver a Palavra, é contra testemunho da fé e põe o 
anúncio do Evangelho em descrédito.  As experiências de amor falam mais que pregações.  

10 Dom VI Dom. da Páscoa – “... que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena.” (Jo 15, 9-17) 
11 Seg Pal. do Mês – “ Mas Deus...quando ainda estávamos mortos...deu-nos vida com Cristo.” (Ef 2, 4-5) 
12 Ter 

At 16,22-34 
Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e toda tua família. Quem crê no Amor pode se tornar 
instrumento de salvação para muitos. Abandonar um vício ou receber uma graça é muito pouco. A alegria 
de encontrar Deus vai além. Quantas famílias tiveram a vida modificada por causa de jovens que 
encontraram a fé. Quem se encontra com Deus ama concretamente. O carcereiro estava tão feliz que 
retribuiu até preparando um jantar. Que tal agradecer a Deus servindo ao outro?  

13 Qua 
Jo 16, 12-15 
N. Sra de 
Fátima 

O Espírito da Verdade vos conduzirá a plena verdade.  Só Deus, que é amor, é a plena verdade. 
Mesmo a melhor das intenções, ou a obra mais bela que realizamos, não contém a plena verdade em si. 
Nem os pensamentos mais belos e espirituais contém a plena verdade. Nossas “verdades”, fora do Amor 
que é Deus, se tornam relativas. A Palavra, o ensinamento da Igreja e o testemunho autêntico de fé, se 
tornam uma única coisa no Amor. Deus é a verdade. Só chega a Ele quem se dispõe a amar o irmão. 

14 Qui 
Jo 15, 9-17 
S. Matias 

Ninguém tem amor maior que aquele que dá a vida pelos amigos.  “Dar a vida” é um ato concreto e 
não uma ideia. Ser amigo é criar relacionamentos positivos e sinceros com as pessoas. É se tornar 
família com os outros. Podemos dar a vida em pequenas coisas, como por exemplo, ajudar em um 
trabalho, doar algo, superar dificuldades. Jesus amou sempre e por isso amou até o fim. Quem ama nas 



pequenas coisas amará também nas grandes. Dar a vida é mais que sentimento. É morrer pelo outro. 

15 Sex 
Jo 16, 20-23 

Ninguém poderá tirar a vossa alegria. As dores e crises sempre chegam. Porém, a dor e dificuldade 
são passageiras. Então precisamos tirar proveito desses momentos. As pessoas podem nos provocar 
sofrimentos, mas a maior parte dos nossos sofrimentos somos nós mesmos que criamos ou permitimos. 
Deus não é sofrimento. É Amor. Quem ama experimenta alegria. Recomece. Vale a pena ser alegre. 

16 Sáb 
Jo 16, 23-28 

Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. De Deus sempre podemos esperar tudo. 
Através da unidade temos sempre Jesus no nosso meio. Ele é nossa alegria e plenitude. Vivamos este dia 
para construir a unidade. Quando Ele está em nosso meio, até o impossível se torna realidade. 

17 Dom Ascensão do Senhor – “Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura.”(Mc 16, 15-20) 
Semana de Oração Pela Unidade entre os Cristãos 

18 Seg Pal. do Mês – “ Mas Deus...quando ainda estávamos mortos...deu-nos vida com Cristo.” (Ef 2, 4-5) 
(Oração pela unidade dos cristãos) 

19 Ter  
Jo 17, 1-11 

Reconhecer Jesus na Palavra. Jesus é a Palavra do Pai que se fez carne. Ele se manifesta em nossa 
vida no amor que realizamos em seu nome. Viver a Palavra é viver Jesus.  Um ato de amor verdadeiro 
demonstra a presença de Deus. Cada palavra é Ele mesmo. Viver a Palavra é proposta comum a todos os 
cristãos.  Que Jesus-Palavra realize a unidade entre nós.  (oração pela unidade dos cristãos). 

20 Qua  
Jo 17, 11b-19 

Reconhecer Jesus na Unidade. “Que todos sejam um” é o pedido de Jesus. As pessoas creem em Jesus 
quando experimentam a sua presença. Quando vivemos a unidade Ele está em nosso meio. Façamos tudo 
hoje para gerar a unidade. Ele se fará presente. (Oração pela unidade dos cristãos).  

21 Qui  
Jo 17,20-26 

Reconhecer Jesus no Amor. Jesus diz que o seu amor está em nós. Quem ama o irmão reconhece 
imediatamente a presença de Jesus. Os gestos de amor como sorrir, escrever uma carta pedindo 
perdão, fazer algo para o outro, servir, geram a unidade. A unidade gera a presença de Jesus em nosso 
meio. Que todos sejam um, para que o mundo creia. (Oração pela unidade dos cristãos).  

22 Sex  
Jo 21,15-19 
Sta. Rita de 
Cássia 

Reconhecer Jesus. Pedro negou Jesus três vezes. Por três vezes declara seu amor a Ele.  Jesus fala da 
morte de Pedro. É bom reconhecer Jesus nos momentos positivos. Porém, nas noticias dolorosas e nas 
recordações que causam sofrimento, Ele está presente. Podemos reconhecê-lo em cada dor deste dia, 
sem negá-lo. Diante das dificuldades repita a Jesus: “Você sabe que eu te amo”. Diga também seu sim à 
unidade. Jesus, presente na Igreja e denominações cristãs nos questiona sobre o nosso amor a Ele. 
Lembre-se que acima da Igreja ou denominações está Cristo. (Oração pela unidade dos cristãos).  

23 Sáb 
Jo 21, 20-25 

Reconhecer e seguir Jesus. Quem reconhece Jesus pode tomar a decisão de segui-lo. Quando o 
seguimos nos unimos aos irmãos que tomaram a mesma decisão. Mas não podemos “parar” ou responder 
pelo outro. O outro não pode responder por nós. O convite de Deus é pessoal e intransferível. Para 
entrar na unidade preciso dar o sim pessoal. Não esperemos a decisão de pai, mãe, esposo, esposa, 
filhos.Digamos sim a Ele e vivamos para que nosso testemunho seja verdadeiro. (Oração pela unidade...) 

24 Dom Pentecostes - “Recebei o Espírito Santo”  (Jo 20,19-23) 
25 Seg Pal. do Mês – “Mas Deus...quando ainda estávamos mortos...deu-nos vida com Cristo.” (Ef 2, 4-5) 
26 Ter 

Mc 10,28-31 
S. Filipe Neri 

Seguir Jesus. Quando temos coragem de “deixar” nossos projetos e a nossa vida por causa de Jesus e 
do Evangelho, experimentamos a alegria de quem “encontra” cem vezes mais. Não se trata de quantidade 
ou de lucro humano, mas de algo muito superior àquilo que deixamos. Não podemos depender da resposta 
de mãe, pai, esposa, esposo, irmãos, amigos... Ele espera a nossa resposta. Durante o dia teremos muitas 
possibilidades de deixar algo e seguir Jesus. Tendo em vista a eternidade, podemos amar sempre.  

27  Qua 
Mc 10,32-45 
 

Servir. Nossa autoridade está na caridade. A caridade é serviço, pois se põe a disposição do outro. 
Autoridade sem serviço é autoritarismo. Jesus serve até o ponto de oferecer-se na cruz. Pela lógica do 
evangelho, quem não ama, e não serve ao outro, não tem autoridade para estar à frente. A forma de 
pedir, de corrigir, a disponibilidade e a atenção para amar, dá mais autoridade que os títulos e diplomas. 

28 Qui 
Mc 10,46-52 
 

Coragem, lavanta-te. Jesus te chama. Quem chama por Ele, vai experimentar que Ele nos chama. Não 
permitamos que as vozes da descrença ou do homem velho nos afastem de Jesus. Muitas vezes nos 
sentimos cegos, mas a voz de sua palavra nos permite ver novamente quanto amor existe em volta de 
nós. Os filhos de Deus não ficam à beira do caminho ou caídos. Podem levantar-se e segui-lo, amando. 

29 Sex 
Eclo 44,1.9-
13 

Ter gestos de misericórdia. Não praticamos a misericórdia porque somos bonzinhos. Praticamos porque 
Deus é bom e nos dá a possibilidade de sermos felizes. Isso mesmo. Só é feliz quem ama. As pessoas 
gostam de se lembrar de pessoas felizes. Sejamos lembrados, nos lugares que passamos, não por nossas 
capacidades ou defeitos. Sejamos lembrados pelos gestos de amor, que revelam Deus ao irmão. 

30 Sáb 
Mc 11, 27-33 

Reconhecer a autoridade de Jesus. O poder das pessoas passa. O poder do mal e do mundo também. A 
verdadeira autoridade está no amor. Deus é amor. Ele tem autoridade sobre a tristeza, sobre a 
perseguição, sobre os vícios e até mesmo sobre as doenças mais profundas. Não gaste tempo lutando 
contra Jesus. Ele não precisa provar a sua autoridade. Nós sim, necessitamos da autoridade dEle.   

31 Dom Santíssima Trindade – “Ide... batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
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) 


