
                           

Setembro de 2015 
IMPORTANTE: Este mês é dedicado à Bíblia. É mais importante ler o texto bíblico indicado que os comentários. Os comentários 

existem somente para ajudar.  Podemos também colocar a Bíblia num lugar de destaque na casa ou na capela. 
Teremos neste mês as missões de Portugal e África do Sul. Pedimos orações por mais vocações.  

01 Ter 
1 Ts 5,1-6.9-
11 

Sejamos vigilantes e sóbrios. Sobriedade é equilíbrio. É também ver as coisas sem distorções. Podemos 
nos vigiar quanto aos julgamentos, raiva, ressentimentos e tudo aquilo que não permite ver as coisas 
como são. Sejamos vigilantes nos atos de amor, na oração, enfim, vigilantes na Palavra de Deus. 

02 Qua 
Lc 4, 38-44 

Levantar-se e servir. Um sinal de que a cura começou a acontecer é o aumento da boa disposição. A 
cura da alma aumenta a disposição para servir aos outros. Quem não sabe servir, ainda está na doença do 
egoísmo e ou da falta do perdão. O amor verdadeiro é remédio para muitos males e se demonstra em 
atos, servindo o irmão. Não podemos ficar parados. Aproveitemos cada oportunidade para amar. 

03 Qui 
Lc 5,1-11 
São Gregório 
Magno 

Lançar as redes novamente. Muitas vezes nos cansamos tentando pescar coisas boas e não 
conseguimos nada. Talvez nos falte lançar a rede sob o comando de Jesus. Aquilo que antes fizemos 
somente com nosso esforço, poderemos fazer novamente por causa da Palavra. As experiências, os atos 
de amor partilhados, tornam-se a rede que atrai corações para o encontro com Deus. Se formos 
perseverantes na Palavra, veremos o milagre de uma pesca abundante em nossa vida. 

04 Sex 
Lc 5,33-39 

Sermos novos por inteiro. Ninguém é feliz sentindo-se uma pessoa incompleta ou dividida. Muitas vezes 
queremos “remendar” o hoje com as coisas do nosso passado. Outras vezes não resolvemos o nosso 
passado e queremos cobrir com “remendos” novos. Para sermos pessoas novas, precisamos assumir o 
nosso passado por inteiro. E aqui entra o perdão. E precisamos viver o hoje por inteiro. E aqui entra o 
momento presente.  Sejamos inteiros para trabalhar, orar e conviver. Inteiros em nossas atitudes.  
Quem vive no “homem velho” nunca manterá em si a graça que Jesus, o ”Homem Novo”, traz. 

05 Sáb 
Cl 1, 21-23  
 
Madre 
Teresa de 
Calcutá 

Ficar firme e não se afastar da esperança. Existem dias em que o desânimo bate à nossa porta. 
Existem situações dolorosas que permanecem por tanto tempo que nos dão a impressão que nunca irão 
passar. Muitas vezes pensamos em desistir. Mas quem se encontrou com a Palavra é chamado à firmeza 
e a esperança e não ao desespero ou desânimo. Renove o seu ânimo. Você não é inimigo de Deus, mas 
amigo dele. Confie, acredite, continue a caminhada. As respostas de Deus são sempre melhores do que 
esperamos. Em cada dificuldade podemos abraçar Jesus. É Ele quem pode renovar nossa alegria. 

06 Dom XXIII Domingo do Tempo Comum – “Ele tem feito bem todas as coisas.” (Mc 7, 31-37) 
07 Seg Palavra do Mês –“Amarás teu próximo como a ti mesmo!” (Mc 12,31) 
08 Ter 

Mt 1, 18-23 
Natividade 
de Maria  

Deus está conosco. Deus se encarnou no ventre de uma mulher a quem chamou de mãe. Para nós, para 
José e também para Maria era um acontecimento muito grande, difícil de entender. Mas podemos 
entender assim: Deus se deu como presente á humanidade através de Maria. Quando recebemos um 
presente é bom agradecer, assim como Maria agradeceu amando o seu Filho. Ele hoje se dá em presente 
a nós na figura de cada irmão. Que atos de amor poderíamos dar de presente a Jesus no dia de hoje? 

09 Qua 
Lc 6, 20-26 

Alegrai-vos. Será grande a vossa recompensa no céu. “Bem-aventurado” significa “feliz”. Deus não 
promete felicidade eterna para esta vida. Aqui devemos sempre reconstruir essa felicidade a cada dia. 
A alegria de ontem passou. Deve ser renovada hoje e pode ser reconstruída em cada dor abraçada. Esse 
é o escândalo do Evangelho: A alegria verdadeira brota do abraço ao Jesus da cruz. Ali ele deu a vida 
por nós. A Alegria verdadeira é a graça da salvação. É feliz quem o escolhe como tudo de sua vida.  

10 Qui 
Lc 6,27-38 

Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Amar não é gostar. Uma mãe que cuida da 
filha doente ama a filha, mas não gosta de ver seu sofrimento. Um pai que visita o filho na cadeia ama o 
filho, mas não gosta do que está fazendo. Jesus na cruz nos amou, mas não gostou da dor.  Podemos 
amar fazendo o bem até para pessoas que aparentemente não merecem é ter o coração livre de 
sentimentos que fazem mal. O Evangelho não nos obriga a gostar das pessoas. Porém, quem se encontrou 
com a Palavra descobre a força do perdão e dos gestos de amor para com todos. 

11 Sex 
Lc 6, 39-42 

Tira primeiro a trave do teu olho. Os primeiros erros que temos que corrigir são os nossos. Muitas 
vezes nossa função exige que façamos correções e tomemos decisões em relação aos outros. Mas só 
teremos autoridade de fato para isso se reconhecermos nossos próprios defeitos e agirmos com 
caridade para com as pessoas que erram. Quem se preocupa muito com os erros dos outros tem pouco 
tempo para amar e construir coisas positivas.  Hoje poderíamos receber com paciência as correções que 
chegam. Elas podem nos ajudar a sermos pessoas melhores. É mais fácil mudar a nós mesmos que mudar 
os outros.  

12 Sáb 
Lc 6, 43-49 

Construir a casa sobre a rocha. Essa Palavra nos lembra que a casa da nossa vida está sempre em 
construção. Não é só um ano. É uma vida construindo. Quem constrói a sua vida sobre pessoas, coisas, 
trabalho, afetos e etc, constrói sobre bases fracas. Viver a Palavra é construir a casa sobre a rocha.  



13 Dom XXIV Dom. do T. Comum-...” Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo...” (Mc 8, 27-35) 

14 Seg Exaltação da Sta. Cruz / Palavra do Mês –“Amarás teu próximo como a ti mesmo!” (Mc 12,31) 
15 Ter 

Hb 5, 7-9 
N.Sra. das 
Dores 

Aprender o que significa obediência. A obediência é difícil, mas atrai graças. Quando queremos viver 
na vontade de Deus, o amor, vivemos também a unidade com aqueles que vivem ao nosso lado. Deus é 
real. Ele nos fala de forma real através das necessidades reais. Podemos hoje “inclinar” o nosso coração 
para ouvir a voz de Deus também naqueles que ele colocou em nossa vida para nos ajudar a seguir em 
frente. Não existe obediência verdadeira para fazer o mal. A obediência é para o amor. 

16 Qua 
Lc 7,31-35 
S. Cornélio e 
Sipriano 

Buscar sabedoria. O espírito de reclamações constantes não traz sabedoria. Existem pessoas que nunca 
estão satisfeitas e reclamam sempre, de um jeito ou de outro. Isso não ajuda ninguém. Pessoas inquietas 
procuram soluções. Pessoas frustradas vivem de reclamações. Sejamos hoje pessoas inquietas que 
buscam no amor a solução para cada coisa. Temos sabedoria somente naquilo que fazemos por amor.  

17 Qui 
1 Tm 4, 12-16 
Chagas de S. 
Francisco 

Que todos vejam o teu progresso. Paulo pede a Timóteo que, sendo jovem, sirva de exemplo para 
todos. Quando ninguém percebe o nosso progresso alguma coisa está faltando. Só Deus vê a alma, mas as 
obras as pessoas veem. Aqui não dá para enganar. A árvore dá seus frutos para fora. E nós vemos. O 
amor verdadeiro também. As pessoas percebem os atos de amor que são sinceros. Cresçamos no amor. 

18 Sex 
1 Tm 6,2c-12 

Foge das coisas perversas. Oportunidades para entrar em coisas erradas aparecem o tempo todo. 
Convites para coisas ruins, tentações, ódio, imoralidade, certas conversas e ambientes... o que fazer? 
Fugir. Quem se acha muito forte acaba sendo derrubado! Para certas coisas é melhor fugir que cair.  

19 Sáb 
Lc 8, 4-15 
S. Januário 

Dar fruto na perseverança. Os frutos abundantes aparecem em árvores adultas e firmes. Quem “fica 
fiel” na vida da Palavra produz muitos frutos. Vamos cuidar da semente da Palavra que recebemos para 
produzir atos concretos neste dia. No coração bom a Palavra sempre dá resultados verdadeiros.  

20 Dom XXV D. do T. C. – “Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último...e aquele que serve.” (Mc 9, 30-37) 

21 Seg S. Mateus / Palavra do Mês –“Amarás teu próximo como a ti mesmo!” (Mc 12,31) 
22 Ter 

Lc 8, 19-21  
Ouvir a Palavra de Deus e por em prática. Temos a presença de Jesus ente nós se vivemos na 
vontade de Deus. Deus é Amor e sua vontade é sempre amor. Se não é amor, não é vontade de Deus.  A 
Palavra é o caminho. No trabalho, oração, convivência, esporte e em tantos outros momentos do nosso 
dia teremos oportunidades para por a Palavra em prática. Já ouvimos. Agora é praticar. 

23 Qua 
Lc 9,1-6 
S. Pio de 
Pietrelcina 

Anunciar a Boa Nova. Qual é a boa e nova notícia? Deus nos ama e deu o seu Filho que morreu por nós  
para nos salvar. Para dar essa notícia não precisamos de diplomas ou dons especiais. O essencial está 
dentro de nós. Podemos anunciar esta boa nova no sorriso aos outros, orando, em pequenos gestos de 
amor como arrumar a cama do outro. Podemos servir um copo d’água, conseguir algo que alguém precisa, 
e depois, e só depois de amar é que vamos falar. Assim, muitos serão curados das doenças da alma e 
serão também capazes de tocar o coração de outros. Ele está vivo entre nós. Vamos anunciar? 

24 Qui 
Ag 1, 1-8 
 
 

Edificar a casa de Deus. Essa casa de Deus somos nós, templos de Deus. Também aquele que está ao 
lado é residência de Deus. E por fim somos casa de Deus como comunidade, na unidade, como Igreja. 
Muitas pessoas que se encontraram com a Palavra, tendo a alma e a vida reconstruídas, doam seu tempo, 
trabalho, dinheiro, esforços, para que outros experimentem essa vida com Deus. Com o nosso amor, 
momento por momento, construímos a presença dele, e um pouco do paraíso entre nós. 

25 Sex 
Ag 1, 15b-2,9 
 

Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco. Deus se dispõe a mover céus e terra quando nos 
empenhamos em ir adiante, confiando nele. Foi assim na vida de muitos homens e mulheres de boa 
vontade que mesmo em períodos de destruição e dor não se acomodaram e não desanimaram. Deus 
promete para nós algo sempre melhor que aquilo que tínhamos antes. Vamos em frente.  

26 Sáb 
Zc 2,5-9.14-
15 / S. Cosme 
e Damião 

Venho para habitar no meio de ti. Deus quer viver no nosso meio. Temos entre nós a expressão: 
“Tenhamos Jesus no meio”. Ter Jesus no meio é experimentar a unidade com cada irmão na disposição 
de sempre fazer a vontade de Deus. A unidade exige atitude de perdão, humildade, serviço, partilhas, 
ver Jesus no outro, amar por primeiro... Que tal viver assim?  Tenhamos Jesus no nosso meio. 

27  Dom XXVI Dom. do T. Comum – “Quem não é contra nós é a nosso favor”. (Mc 9, 38-48) 

28 Seg Palavra do Mês –“Amarás teu próximo como a ti mesmo!” (Mc 12,31) 
29 Ter 

Jo 1,47-51 
S. Miguel, 
Gabriel e 
Rafael 

Coisas maiores que estas verás. Natanael se impressiona quando Jesus revela algo de sua vida. Mais 
impressionante é a revelação de um Deus amor, que liga terra e céu: É o Jesus da Cruz. Não deveríamos  
perder muito tempo com aquilo que é superficial, ou negativo, erros do passado ou limitações pessoais. 
Não precisamos fazer coisas grandes, mas coisas pequenas com um amor bem grande.  Não somos nós 
que somos os maiores, mas o amor de Deus em nós. Quem ama vê sempre mais alto e mais longe.  

30 Qua  
Lc 9, 57-62 
S. Jerônimo 

Quem põe a mão no arado e olha para traz, não está apto para o Reino de Deus. No arado, quem 
fica olhando para traz perde o rumo. Na vida quem tem o olhar preso no passado não consegue amar no 
momento presente. Jesus ensina como alguém pode ser livre do passado. Perdoando. Quando não 
perdoamos entortamos o caminho que temos pela frente. Então? Perdoar, doar a dor e seguir em frente. 

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



 


