
                 
Agosto de 2015

IMPORTANTE: Este é o mês vocacional. Temos muitas Fazendas que serão abertas nos próximos meses. Fora do Brasil teremos novas Fazendas da
Esperança em Portugal, Polônia, África do Sul e a nova Fazenda Feminina na Itália. Pedimos orações pelas vocações nas missas, nos terços e nas

adorações. Pedimos a Deus que envie missionários. 

01 Sáb
Mt 14, 1-12
Sto Afonso

Não ter medo da verdade. Viver na verdade é viver o amor. Acusar o erro de alguém é algo sério que nunca
deveríamos fazer por vingança ou na arrogância. Viver de forma correta pode incomodar mais que palavras. Se for
preciso falar, como fez João, que seja para amar, também a quem errou. Exercitar a prátca da verdade á antes de
tudo exercitar o amor. O Amor é a verdade. 

02 XVIII Dom.– “ Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome...” (Jo 6, 24-35)
Nossa Senhora dos Anjos da Porciúncula: o perdão de Assis.

03 Palavra do Mês – “Vivei no amor.” (Ef 5, 2)

04 Ter
Sl 50 (51)
S. João M. 
Vianney

Criai em mim um coração que seja puro. Existem as sujeiras que causam doenças ao corpo e as que adoecem a
alma. Não podemos deixar que lixo do mundo adoeça  nossa vida. Conversas, livros, músicas, sites, flmes e
relacionamentos podem ajudar a ter um coração mais puro. Podem também fazer o contrário. Podemos pedir a
ajuda de Deus, e também fazer nossa parte.  Ser puro é viver o Amor.

05 Qua
Mt 15,21-28

Senhor, tem piedade de mim. Foi um momento de superação pela fé. A mulher venceu o orgulho. Foi humilde.
Todos nós temos uma difculdade ou um defeito que nos incomoda, nos faz sofrer.  Pode ser: algo do nosso caráter,
reações, medos, complexos, agressividades, etc. Vamos nos lembrar de pedir  socorro a Ele. Muitos defeitos são
persistentes.  A nossa confança no Amor deve ser maior.

06 Qui
Mc 9, 2-10
Transfguração

de Jesus

Ficar com Jesus. É maravilhoso experimentar os momentos de alegria e de transfguração que Deus nos dá. Porém,
assim como os discípulos, devemos permanecer com Jesus também na normalidade do dia a dia. Para quem escuta a
palavra do Filho amado e a coloca em prátca não existe mais tédio. Só existe tédio na rotna diária quando temos
medo de amar. Viver a Palavra transfgura a nossa vida.

07 Sex
Mt 16, 24-28

Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida?  Estamos cheios de projetos importantes e sonhos.
Queremos realizar conquistas. Isso é bom. Porém, na morte não levaremos nada além do bem, do amor que
tvermos feito. E o amor exige renúncias. Deus, que é o Amor, só pede renúncias para nos dar algo melhor. Podemos,
em cada gesto, investr a nossa vida nas coisas que não passam. 

08 Sáb
Dt 6, 4-13
S. Domingos

Amar a Deus com todo o coração com toda alma e com todas as forças.  Todo gesto de hoje seja para amar a Deus e
ao irmão. Cuidemos com os tpos de conversas, a forma de tratar o outro, propostas erradas que podem aparecer,
difculdades, desânimos e a raiva. Enfm, toda exigência de hoje terá um objetvo: Aumentar a nossa capacidade de
amar. Que tal investr tudo nesse amor?

09 XIX Domingo do Tempo Comum – “ Eu sou o pão vivo descido do céu.”  (Jo 6, 41-51)

10 Palavra do Mês – “Vivei no amor.” (Ef 5, 2)

11 Ter  Mt 18,1-
5.10. 12-14 
Sta Clara 

Fazer-se pequeno. A criança acredita nos pais, perdoa, recomeça rápido, não discrimina, não tem inimigos, se admira
com cada coisa e se alegra com pouco. Não é bonito viver assim? Essa criança vive dentro de nós. Por que ser tão
adulto o tempo todo? Quando damos espaço, essa criança evangélica ressurge em nós. Que tal hoje ser crianças
novamente? Existe um Pai maravilhoso que quer nos abraçar, nos carregar, nos levar para novas aventuras e nos
proporcionar alegrias que jamais havíamos imaginado. Combinado? Nada de complicar as coisas. A vida é mais feliz
quando somos simples. 

12 Qua
Mt 18, 15-20

Ter Jesus no meio. Quando vivemos a unidade, geramos Jesus em nosso meio. Ele ilumina nossa escuridão e é o
motvo de nossa alegria. Afastamos a presença dele quando paramos de falar com alguém, quando fcamos no
julgamento, na preguiça, na raiva, fofoca, quando não amamos, etc. Temos Jesus entre nós nos gestos de gentleza,
superações, perdão e principalmente quando estamos dispostos a dar a vida um pelo outro. Declaremos hoje:
“Tenhamos Jesus no nosso meio”. 

13 Qui
Mt 18,21-19,1

Perdoar. O perdão não é limitado por números, mas pela dureza do nosso coração. O ódio nos limita e atrapalha. Já
o perdão, liberta e alarga o coração. Não podemos dar espaço para o rancor, mágoas, raivas e desejo de vingança.
Nosso coração é feito para amar. A base de uma recuperação verdadeira é a capacidade de perdoar. Quem perdoa
progride. Vida sem perdão é vida na escuridão. 

14 Sex
Mt 19, 3-12
S. Maximiliano 
Kolbe

Quem puder entender, entenda. Existem coisas que só conseguimos entender fazendo a experiência. Muitos abrem
o ouvido e o coração e querem ir adiante. Alguns entendem somente o que querem. Para seguir a Deus, consagrar-
se, doar-se aos outros, não há explicação lógica. Só entende quem se dispõe a viver a Palavra de Deus. Para quem
entende é hora de amar, abraçar a cruz e ir em frente. 

15 Sáb
Js 24,14-29

É ao Senhor que serviremos. Cuidado ao assumir essa palavra. É o compromisso de nunca mais servir às drogas, aos
vícios, ao sexo fora do matrimônio, á desonestdade, e a tudo aquilo que está fora da vontade de Deus. É o ato de
renunciar ao homem velho. Quando queremos servir a Deus buscamos viver a sua Palavra. Deus não quer nos
perder. Nós também não queremos perder Deus. 

16 Solenidade da Assunção – “Doravante as gerações me chamarão bem-aventurada.” (Lc 1- 39-56)

17 Palavra do Mês – “Vivei no amor.” (Ef 5, 2)

18 Ter
Mt 19, 23-30

Deixar tudo por Jesus. Quem de nós terá coragem para viver essa Palavra? Sempre podemos deixar algo para fazer
um ato de amor aos outros. Podemos doar uma roupa, deixar algo que gostamos para fazer companhia a alguém.
Sempre podemos contar com a nossa criatvidade e disposição. Mas quem quiser pode ir mais longe. Poderá deixar a
sua pátria e projetos e se unir a muitos irmãos em todo mundo: África do Sul, Filipinas, Polônia, Portugal, Itália, etc.
Quais são as suas possibilidades? 



19 Qua
Mt 20, 1-16a

Os últmos serão os primeiros e os primeiros serão últmos.  Essa Palavra não é sobre posição em fla ou num
determinado lugar. Em Deus o espaço valorizado é o amor. Ele ama a todos e quer que cada um experimente esse
amor e o coloque em prátca. Somos capazes de amar, porque Ele nos amou primeiro. Então, não podemos pensar e
agir como se fossemos melhores que os outros. Quem precisa se impor como maior está declarando o quanto se
sente inferior. Somente pessoas grandes no amor se colocam por últmo sem se sentrem “menos” que as outras. No
Amor, é primeiro aquele que ama.

20 Qui
Mt 22,1-14
S. Bernardo 

Vestr a roupa de festa. A festa da alegria é para todos. O mundo frequentemente rejeita a festa da vida e escolhe
sinais de morte (violência, drogas, infdelidades, etc...). Deus nos convida para a festa. Só entra quem se vestr com as
roupas do “homem novo”. Não é possível testemunhar as coisas de Deus como homem velho. A falta de perdão,
preguiça, imoralidades, fofocas, julgamentos, agressões, infdelidades, etc...,  é tudo do homem velho.  Na festa do
homem novo, homem velho não entra. 

21 Sex
Rt 1,1.3-6.14b-
16.22
S. Pio X

Teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. O amor que Rute demonstra a Noemi é comovente. A
unidade verdadeira nos faz partcipar da vida da outra pessoa. Unidade não é uma ideia, mas gesto concreto no
trabalho, na alimentação, oração, nas dores, conquistas, desafos e vitórias. Viver o amor na a unidade exige abrir
mão de nossos confortos. Rute permaneceu com sua sogra. Quando queremos bem a quem vive conosco criamos
relacionamentos que não se apagarão jamais.

22 Sáb
Is 9, 1-6
N. Sra. Rainha

Para os que habitavam nas sombras da morte uma luz resplandeceu . Essa luz é o próprio Jesus. Ele pode e quer
habitar em nós. Não somos habitantes da escuridão, mas morada de Deus. Cada pessoa que se abre ao amor de Deus
se torna rei e rainha. Maria experimentou essa graça. Nos, de certa forma podemos experimentar o mesmo. Não
somos da escuridão. Somos da luz. Reis e Rainhas com Jesus.

23 XXI Dom. do T. Comum – “A quem nós iremos Senhor? Tu tens palavra de vida eterna.” (Jo 6, 60-69)

24 Palavra do Mês – “Vivei no amor.” (Ef 5, 2) / S. Bartolomeu Apóstolo

25 Ter
1Ts 2, 1-8

Não procuramos elogios humanos. Podemos fazer as coisas “para” Deus ou fazer “em” Deus. Fazer “para” Deus é
bom. Fazer “em” Deus é melhor. Muitas vezes esperamos elogios pelo bem que fazemos. Quem faz as coisas nEle já
experimenta uma alegria que dispensa o elogio humano. Se vier o elogio agradeçamos a Deus. Se não vier, nós já
sabemos quem foi que nos moveu para fazer o bem. Procuremos fazer muitos atos de amor sem preocupação com
elogios, mesmo que eles venham. 

26 Qua
Mt 23, 27-32

Ser bom por dentro e por fora. Não faz bem viver de aparências. Todos nós temos falhas e defeitos. O problema é
que às vezes somos hipócritas.  Criamos critérios e medidas sem nenhum amor para os outros e agimos como se
somente os outros tvessem falhas. Mas ninguém é feliz fngindo ser aquilo que não é. A pessoa equilibrada
reconhece em primeiro lugar seus erros e demonstra o amor que possui fazendo o bem. Quem julga muito ama
pouco. A bondade verdadeira é cheia de humildade. 

27 Qui
1 Tes 3, 7-13
Sta Mônica 

Aumentar o amor para com todos. Amor que se fecha não é amor. Amaremos de verdade se estvermos abertos
para amar quem pensa diferente, é de outro país, de outra igreja ou religião, que é de outra idade, de outra
orientação, ou seja, quem é diferente de nós. No fnal perceberemos que sempre somos muito mais idêntcos do que
pensávamos. O amor em nós vem sempre do mesmo Pai. 

28 Sex
1Ts 4, 1-8
Sto. Agostnho

Deus não nos chamou à impureza, mas para a santdade. Agostnho entendeu isso e deixou tudo para servir a Deus.
Teve coragem de ser diferente. Muitas vezes dizemos: “Todo mundo faz assim”. Isso não serve para quem quer ter
uma vida nova.  “Todo mundo”, também experimenta o vazio de uma vida sem Ele, que é o Amor puro. Que tal rever
as ideias sobre negócios, relacionamentos, sexo, namoro, ambientes, flmes, etc...? Que tal olhar para isso tendo o
amor de Deus como fundamento?  

29 Sáb
Jr 1, 17-19 
Martrio de João 
Batsta

O Senhor está comigo para me defender.  Temos alguém que para nos defender do pecado, deu a vida por nós na
cruz. A cruz abraçada é o nosso escudo e a vida da Palavra é a arma mais potente que Deus nos dá. Deus está
conosco em qualquer situação na qual buscamos a sua presença. Podemos nos proteger contra o homem velho e os
assédios do mundo somente em seu amor. Ele está conosco. 

30 XXII  D. do T. C – “O que torna o homem impuro ...é o que sai de seu interior.” (Mc 7, 1-8.14-15.21-23)

31 Palavra do Mês – “Vivei no amor.” (Ef 5, 2)

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) 

http://www.focolare.org/

