
 

                           

Julho de 2015 
IMPORTANTE: Pedimos orações pelas vocações nos terços e nas adorações. Temos muitas Fazendas que serão abertas ainda 

este ano. Precisamos da ação de Deus para que surjam missionários. Uma multidão de jovens clama por ajuda.  
 
 

01 Qua 
Mt 8, 28-34 

Expulsar o mal. Quando guardamos coisas ruins (mágoas, raiva, desejo de vingança, pensamentos 
negativos, etc...) o mal começa a nos dominar. É preciso afogar o mal no mar da misericórdia de Deus. Em 
Deus todo o mal desaparece porque nEle só existe amor. Não faz bem a ninguém ficar sofrendo pelas 
recordações dos males sofridos. O perdão, por ser amor vence o mal. Preenchamos o dia com o bem. 

02 Qui 
Gn 22, 1-19 

Deus providenciará. Aqui não vale o comodismo. Na vida, muitas vezes surgem situações que nos colocam 
num beco sem saída. Diante de muitas situações nos sentimos impotentes. Só Deus pode tudo. Por pior 
que seja a situação existe sempre um caminho que nos leva adiante. Às vezes parece que Deus nos pede 
para oferecermos o que temos de mais valioso. Quando Deus nos pede algo Ele já tem algo muito melhor 
para nos dar. Façamos bem a nossa parte, pois a parte dEle certamente Ele  fará. 

03 Sex 
Jo 20,24-29 
S. Tomé 

Felizes os que creram sem terem visto. Tomé assumiu os questionamentos que existem em nós. Diante 
dos sinais de morte que nos cercam, muitas vezes parece difícil acreditar na ressurreição. Acreditar é 
assumir uma experiência que muitas vezes parece fugir dos nossos critérios e da nossa lógica. Mas o 
Amor é assim. Foge da lógica humana. Acreditar no Amor é acreditar na vida que não passa. 

04 Sáb 
Mt 9, 14-17 
 

Vinho novo em odres novos. Na vida do Evangelho não dá para viver de remendos ou do jeitinho velho, 
pois o Evangelho é inteiro e sempre novo. Mudança pra valer se faz por completo. Seria bom revermos o 
estilo das músicas que escutamos e o tipo de assuntos que conversamos. Podemos abandonar as atitudes 
erradas, as mentiras e os julgamentos. Não deveríamos ter um discurso “bonitinho”, e uma prática toda 
errada.  Cada estilo de vida exige certo comportamento. Sejamos pessoas novas com atitudes novas. 

05 Dom XIV Domingo do Tempo Comum – “Um profeta só não é estimado em sua pátria.” (Mc 6, 1-6) 

06 Seg Palavra de Vida do Mês – “Tende Coragem! Eu Venci o Mundo.” (Jo 16, 13) – / (Sta. Maria Goretti) 
07 Ter 

Mt 9, 32-38 
Pedir ao dono da messe que envie vocações. Temos um pedido. Você poderia oferecer a Deus as ações 
e orações de hoje pedindo vocações para a Fazenda da Esperança? Em particular pedimos pelas vocações 
consagradas. Quando estamos unidos entre nós, também na oração, podemos ter a certeza de que 
muitos serão tocados por Deus para dar vida no serviço aos irmãos. Então, peçamos juntos. 

08 Qua 
Mt 10,1-7 

Anunciai: O Reino de Deus está próximo.  Mais do que com Palavras precisamos mostrar isso com a 
vida. Seria belíssimo se cada pessoa que nós encontrarmos hoje percebesse que é amada por Deus. Como 
fazer isso? Só podemos dar Deus amando. Oferecer um copo de água, dar um sorriso, ajudar, repartir 
algo, ouvir com atenção, fazer companhia... No amor, tudo o que fazemos anuncia a Deus. 

09 Qui 
Mt 10-7-15 
Sta. Paulina 

De graça recebestes, de graça deveis dar. Depois de mais de um ano na Fazenda da Esperança e com 
trabalhos exigentes fora, Maurício conseguiu um bom emprego em um banco. Para agradecer a Deus, 
atendia como voluntário, em seu horário livre, aos aposentados que chegavam. André, depois de seu ano 
na Fazenda, nas férias, amava o pai alcoólatra da forma como gostaria de ser amado. Cecília tendo 
encontrado Deus através de seu esposo dedicou, com ele, sua vida aos jovens da Fazenda. Luiz André 
com pouco mais de três meses se dispôs a ajudar um jovem que ingressou. Era um antigo inimigo que no 
passado lhe havia causado muito sofrimento. Podemos sempre retribuir o amor de Deus amando quem 
está ao nosso lado. Quem encontra Deus amor quer sempre doa-lo aos outros.  

10 Sex 
Mt 10,16-23 

Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Deus não nos criou para o fracasso ou para o desânimo. 
Os desafios exigem mais que força de vontade. Pedem fidelidade e perseverança. Quem entra na 
aventura de amar encontrará também a incompreensão e até mesmo perseguições. O Amor permite ir 
além. As grandes conquistas exigem grande empenho. Vale a pena investir na vida para a eternidade. 

11 Sáb 
Gn 49,29-32; 
50, 15-26a      
S. Bento 

Deus converte o mal em bem.  Os irmãos de José lhe fizeram um mal. Deus transformou em bem. 
Também o mal, que muitas vezes nos atinge com a sua força, está condenado a perder. O amor vence 
tudo. Busquemos também hoje converter o negativo em positivo. Cada situação difícil se tornará uma 
oportunidade para amar. Parar no negativo é aumentar o mal. Busquemos fazer o bem.. 

12 Dom XV Domingo do Tempo Comum – “Jesus começou a envia-los de dois a dois.” ( Mc 6, 7-13) 

13 Seg Palavra de Vida do Mês – “Tende Coragem! Eu Venci o Mundo.” (Jo 16, 13) 
14 Ter 

Mt 11, 20-24   
S. Camilo de 

Reconhecer os milagres de Deus. Alguns nunca agradecem pelos milagres que Deus faz em suas vidas. 
Muitos preferem gastar seu tempo reclamando de alguma coisa. A gratidão abre a vida para o bem. A 
reclamação renova o negativo na alma. Quem reconhece a ação de Deus, muda de vida, se converte e é 



Lellis erguido aos céus. Experimentar o céu ou transformar a vida em inferno é fruto de nossas escolhas.  

15 Qua 
Mt 11,25-27     
S. Boaventura 

Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Jesus é a imagem do amor do Pai. Os relacionamentos 
verdadeiros não se baseiam em coisas complicadas, mas em pequenos gestos, palavras e expressões que 
demonstram amor. Jesus na cruz é expressão plena do amor. Crescemos no relacionamento com Deus 
quando nos tornamos mais “Jesus” para o outro. Podemos ser hoje expressão do Amor de Deus. 

16 Qui 
Mt 12, 46-50 
N. Sra do 
Carmo 

Fazer a vontade do Pai. Jesus não se prende aos laços puramente humanos. Sua mãe tem um mérito 
maior que os laços sanguíneos: “Faça-se em mim segundo a sua Palavra” foi a resposta de Maria ao anjo 
na anunciação. Não nos prendamos tanto à nossas preocupações. Deus nos pede algo grande. Vivamos 
hoje fazendo a vontade de Deus no trabalho, no lazer, na convivência, na conversa, na afetividade. Quem 
faz a vontade de Deus, gera Jesus e se torna irmão da humanidade.   

17 Sex 
Mt 12, 1-8 Bv. 
Inácio de 
Azevedo e C. 

Quero misericórdia e não o sacrifício. Jesus está falando do Templo e do sacrifício ritual que a lei 
exigia. Quem faz as coisas apenas porque é regra, faz muito pouco.  A misericórdia sempre vale mais que 
os critérios que temos na cabeça. As regras são necessárias, mas quando valem mais que o amor se 
tornam sinais de morte. Quem faz por amor ultrapassa a lei. Amar sempre vale mais. 

18 Sáb 
Mt 12, 14-21 

Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. A lógica do Evangelho vai contra  “onda” do 
mundo. O Amor gera frutos contrários ao ódio e a morte. Podemos levar a esperança a muitos através 
dos atos de amor. Quem sabe poderíamos hoje evitar discussões negativas e atitudes que excluam ou 
desanimem os outros. Em cada ato de amor plantamos uma semente de esperança para o mundo.  

19 Dom XVI Domingo do Tempo Comum – “Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão.” ( Mc 6, 30-34) 

20 Seg Palavra de Vida do Mês – “Tende Coragem! Eu Venci o Mundo.” (Jo 16, 13) 
21 Ter 

Mt 12, 46-50 
Ser família de Jesus. Como vai o seu relacionamento com Deus? E com os outros? Somos chamados a 
um relacionamento que gera Jesus e que vê em cada irmão a presença dEle. Quem faz a vontade de 
Deus, quem ama, se torna família de Jesus e constrói relacionamento de família onde vive. 

22 Qua  / Jo 
20,1-2. 11-18 
Sta. Maria 
Madalena 

Eu vi o Senhor. Não temos tempo para chorar os momentos onde perdemos Jesus. Ele se manifesta a 
nós e nos chama pelo nome em cada desafio da vida. A cruz e a dor abraçadas nos revelam Jesus que dá 
a vida. Ele pode dar verdadeiramente por que a possui. Quem ama, quem vive a Palavra, encontra Jesus 
no irmão, nas dores e em cada acontecimento.  Fiquemos atentos para reconhecer Jesus vivo entre nós.     

23 Qui 
Mt 13, 10-17 

A quem tem será dado. Pode parece injusto, mas não é. Quem ama aumenta a capacidade de amar e 
atrai mais amor. Quem não ama, perde até o pouco amor que tem. Só entende o Amor quem se relaciona 
com Ele.  Quem não quer mudar as atitudes ouve de má vontade, não ama e depois diz que não entendeu. 
Quem faz o bem aumenta esse bem em torno de si. Melhor crescer amando que perder o dom de amar.    

24 Sex 
Mt 13, 18-23 

Ouvir a palavra e compreender para dar frutos. Que tipo de terra nós somos? Não deixemos a 
dureza de nossa história nos roubar o Amor. Abramos a terra do coração, muitas vezes cheio de feridas. 
Quando abrimos mão da dureza, das pedras da história e de tantas preocupações a semente encontra 
terreno para crescer e produzir. A semente do Evangelho é boa. Como está nossa terra? 

25 Sáb 
Mt 20, 20-28 

Servir. É o segredo do Amor. Faz parte do tripé da Fazenda. Quando trabalhamos, convivemos ou 
vivemos a espiritualidade buscamos fazer tudo em atitudes concretas. Viver a Palavra é servir. O dia 
apresentará situações e oportunidades para servir o outro. Não percamos a chance. Comecemos cedo. 

26 Dom XVII Domingo do Tempo Comum – “Está aqui um menino com cinco pães e dois peixes.” (Jo 6, 1-15) 

27  Seg Palavra de Vida do Mês – “Tende Coragem! Eu Venci o Mundo.” (Jo 16, 13) 
28 Ter 

Sl 102 (103) 
Deus não nos trata como exigem nossas faltas. O amor de Deus por nós é sempre maior que a medida 
que temos em nossa mente. Nós carregamos uma medida que muitas vezes está cheia de nossas marcas 
pessoais, de dores, frustrações, mágoas, ressentimentos e raivas. Deus nos trata segundo a medida de 
seu amor, ou seja, para nos dar a eternidade. Uma proposta para hoje é tratar os outros com mais 
caridade. Caridade na hora de falar, para resolver as coisas, para corrigir, diante do erro... Caridade. 

29 Qua 
1 Jo 4, 7-16 
Sta. Marta 

Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele.  Quem não ama não pode 
dizer que está com Deus. Quem ama, ama com atos concretos. Não é sentimento, é atitude. O caminho 
mais fácil para recair é deixar de amar. O pecado é o rompimento com o amor de Deus. É queda.  Quem 
permanece no amor tem como segurança o próprio Deus.  Permaneçamos em Deus amando. 

30 Qui 
Mt 13, 47-53 
S. Pedro 
Crisólogo 

Saber tirar do tesouro coisas velhas e novas. É o equilíbrio.  Viver só de passado é um extremo. 
Querer eliminá-lo de nossa vida é outro extremo. Quem se reconciliou com o passado, serve-se dele para 
testemunhar os atos de amor do momento presente. Contar experiências da Palavra é dar testemunho 
de mudança através de coisas concretas. Somos discípulos do Reino dos Céus.  

31 Sex 
Mt 13, 54-58 
Sto.  Inácio 
de Loyola 

Reconhecer Jesus além das aparências. Muitos milagres não acontecem porque não permitimos. Quem 
olha as pessoas e os acontecimentos da vida com indiferença, não percebe a presença de Deus nem nos 
irmãos e nem nos acontecimentos. A família não reconheceu a grandeza de Jesus e a sua divindade 
porque estava presa a critérios limitados. Jesus nos visita o dia todo. Quando estamos atentos nós o 
reconhecemos. Sejamos inteligentes... Ele vem disfarçado num irmão, nos sofrimentos, no trabalho...  

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) 


