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ATENÇÃO... Estamos no Tempo do Advento (chegada). É o tempo de preparação para o Natal. Na capela se 
confecciona a coroa de quatro velas, para os quatro domingos que seguem. Os cantos e instrumentos são mais 
sóbrios e tranquilos. É tempo de revisão de vida. Para a noite de natal (dia 24) prepare-se a Celebração e a 
Ceia. Prepare-se também a festa do dia 25. Rezemos pelas pessoas que sofrem, em particular pelas vítimas das 
guerras e da violência. Rezemos também pela perseverança de todos e pela providência para o tempo do Natal. 
01 Ter 

Is 11, 1-10 
 

O lobo e o cordeiro viverão juntos. Cada um tem algo que o torna único, diferente. Pode até ser várias 
coisas. Mas existe algo que nós faz iguais: A capacidade de amar. O amor vai além das diferenças e 
permite que se viva em harmonia. Sim, é possível a harmonia entre um cristão e um ateu, um católico e 
um evangélico, um alemão e um brasileiro, um jovem e um ancião. Superar o julgamento, a desconfiança, o 
preconceito, rancor e mágoa, é condição construir a unidade. As diferenças também podem nos unir. 

02 Qua 
Mt 15,29-37 
 

Quantos pães tendes? A atitude de doar provoca sempre pequenos ou grandes milagres. Não importa se 
a doação foi pequena ou grande. O que importa é o ato de doar. Quando doamos, a graça de Deus vem em 
abundância. Esse milagre o egoísta não experimenta. Podemos doar muitos sorrisos, boas palavras, 
coisas, tempo, orações por alguém, paciência... E assim veremos multiplicar o amor, a alegria e a 
esperança em nosso coração e no coração de quem encontramos. O que você tem para doar?  

03 Quin 
Mt 7, 21.24-
27 
S. Francisco 
Xavier 

Construir a casa sobre a rocha. Quem quer construir com rapidez corre o risco de construir mal. A 
recuperação ou a vida levada de qualquer jeito, ou pela metade, já indica que mais cedo ou mais tarde a 
casa vai cair. Onde Deus é a base, tudo está seguro. Construímos nEle quando somos capazes de cavar o 
próprio coração e a vida com atos concretos. Ajudar, doar, lavar, arrumar, ir além do horário, renunciar, 
para viver a Palavra, se torna matéria para uma base segura. Queremos construir na rocha ou na areia? 

04 Sex 
Mt 9, 27-31 
 

Faça-se conforme a vossa fé. A fé permite ver os acontecimentos e a própria vida com olhar de 
eternidade. Nossa cegueira de alma tem o tamanho da nossa incredulidade. Cego de fato é quem não crê 
no Amor e por isso não quer amar. Quem acredita no amor de Deus, tem compaixão e faz algo pelo outro, 
é capaz de ver muito além dos próprios limites. Fé sem atitude é só sentimento.  

05 Sáb 
Mt 9,35 - 10, 
1.6-8 

De graça recebeste, de graça deveis dar.  O primeiro grande vício que precisamos sempre vencer é o 
egoísmo. Temos muita facilidade em pedir, esperar ou reclamar. Que tal hoje doar um pouco de tempo 
no trabalho, doar algo pessoal e atos concretos de amor? Quem ama doa, e quem doa ganha. 

06 Dom II Domingo do Advento – “E todas as pessoas verão a salvação de Deus”. (Lc 3, 1-6) 

07 Seg Palavra do Mês – “Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para Ele.” (Mc 1, 3) 
08 Ter 

Lc 1, 26-38 
Imaculada 
Conceição  

 Faça-se em mim segundo a tua Palavra. Aqui não existe passividade. É um sim de determinação. 
Vamos hoje dizer um sim determinado a Deus a cada situação onde ele se manifestar. Maria teve uma 
surpresa. Não sabemos quantas surpresas Deus nos reserva para o dia de hoje. Dizer sim a Deus é 
sempre ato de fé. Acolhamos hoje cada manifestação dEle com firmeza e vontade.   

09 Quar 
Mt 11, 28-30 

Vinde a mim vós que estais cansados. Na vida de toda pessoa chega o momento de cansaço. Mas 
existem cansaços que não desaparecem com o simples descanso físico. Jesus, que conhece o limite da 
humanidade faz o convite de ir até Ele. O amor sempre liberta. Algumas vezes é preciso pedir ajuda dos 
irmãos para reencontrar o descanso de alma que vem dEle. Porém, na maioria das vezes, o descanso das 
dores da alma vem quando abraçamos a cruz. Confiemos a Ele nosso trabalho e nosso cansaço.  

10 Quin 
Is 41, 13-20 

Não temas. Eu te ajudarei. Deus em seu amor sempre nos estende a mão. Quem confia em Deus 
permite que Ele conduza o seu dia e também a sua vida. Os obstáculos, em Deus, podem ser assumidos e 
vencidos.  Ele nos faz mais fortes. O bem que fazemos é antes de tudo Ele quem faz em nós.   

11 Sex 
Is 48, 17-19 
 

Eu o Senhor, te ensino coisas úteis. A “utilidade” da Palavra de Deus é sempre o amor, o bem.  Ele  
ensina, na Palavra, a sabedoria verdadeira. Nas “aulas de Deus” aprendemos a perdoar, a ajudar, amar o 
inimigo, ir além das dificuldades, recomeçar... São as aulas de amor do coração do Pai.  

12 Sáb 
Lc 1, 39-47 
N. Sra de 
Guadalupe 

Meu espírito se alegra em Deus, meu salvador.  O louvor de Maria pode ser o nosso. Isabel reconhece 
a ação de Deus em Maria e Maria reconhece Deus em sua ação. Reconhecer a ação de Deus sempre causa 
alegria. Temos a possibilidade de reconhecer a presença dele em cada momento e  particularmente na 
dor. Em Deus cada desafio e mesmo a dor podem se transformar em louvor e alegria. 

13 Dom III D. Ad. – “Quem tiver duas túnicas, dê a quem não tem.” (Lc 3, 10-18) 
14 Seg Palavra do Mês – “Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para Ele.” (Mc 1, 3) 
15 Ter 

Mt 21,28-32 
Fazer a vontade de Deus. Para que as coisas se realizem não basta dizer. É preciso fazer. Temos 
sempre ocasiões concretas para amar durante o dia. É preciso falar menos e fazer mais. Deus pede 
nossa atitude e não um “sim” sem compromisso. O passado, na misericórdia de Deus se foi e não nos 



impede de amar. O futuro está nas mãos dEle e ainda não o temos. Temos o “hoje” para fazer o bem.   
16 Qua 

Lc 7, 19-23 
Amar no momento presente. Jesus não respondeu imediatamente a pergunta que fizeram. Ele 
demonstrou amando “na mesma hora”. As grandes questões de nossa vida não podem ser resolvidas com 
respostas prontas. É no amor que Deus se manifesta. Assim, o que conta não é tanto a ideia, mas o 
quanto se ama. Assim serão respondidas inúmeras perguntas de nossa alma.   

17 Qui 
Mt1, 1-17 

Preparar a chegada de Jesus. Faltando oito dias para o Natal lemos aqui a história da salvação. Traz o 
nome de uma mulher que teve relações com o sogro, uma prostituta, uma estrangeira e uma adúltera na 
história da família de Jesus. Para Jesus nascer o passado não foi impedimento. Deus quer nascer em nós 
hoje, não levando em conta o nosso passado. Preparemos o nascimento de Jesus vivendo ao menos uma 
experiência a cada dia.   E se algo não deu certo? Isso não impede ninguém de recomeçar a amar.  

18 Sex 
Mt 1,18-24 

Deus está conosco. A desconfiança, o julgamento e o medo podem impedir a ação de Deus em nossa 
vida. José precisou superar tudo isso e acreditar. Deus sempre está conosco. Existem coisas difíceis de 
aceitar e que não se entendem quando acontecem. Mas a fidelidade e a confiança em Deus permitem 
seguir adiante. Nem sempre é possível compreender, mas sempre é possível recomeçar e amar.  

19 Sáb 
Lc 1, 5-25 

Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Na Fazenda da Esperança esta palavra significa muito. 
Zacarias tinha dúvidas. Muitos também não acreditaram que uma mulher idosa daria a luz. Supere a 
dúvida. Deus pode recuperar pessoas e fazer o milagre onde não se espera. Para quem acredita e vive 
concretamente, o milagre acontece. Amar o outro, não revidar, fazer-se pequeno, ser humilde, servir... 
não é  humilhação. Humilhação é viver no erro por não acreditar que o Amor pode fazer milagres.        

20 Dom IV Dom. do Advento – “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!” (Lc 1,39-45) 

21 Seg Palavra do Mês – “Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para Ele.” (Mc 1, 3) 
22 Ter 

Lc 1, 46-56 
Meu espírito se alegra em Deus. O canto de Maria é de alegria. Maria encontrou vários motivos para 
se alegrar. Temos muitos motivos para agradecer a Deus. Procuremos oportunidades para amar e ao 
menos três motivos para agradecer a Ele no dia de hoje. É a alegria do natal que se aproxima.  

23 Qua 
Lc 1, 57-66  
 

O que virá a ser este menino? Muita gente perguntou a mesma coisa sobre nós no tempo das 
dificuldades. Imagine que muita gente poderá abrir a boca e louvar a Deus por ver a nossa recuperação e 
a vida nova. De fato a mão de Deus está sobre nós. Preparemos a casa e a alma para o nascimento de 
Jesus. Ele quer nascer em nossa vida. Qual experiência concreta teremos para contar este natal?  

24 Qui 
Lc 1, 67-79 

O sol que nasce do alto nos visitará. Chegou. Nesta noite celebraremos o nosso menino. Como seria 
bom se os nossos corações estivessem preparados sem divisões ou mágoas.  Preparar o nascimento de 
Jesus não exige muito. Ele só pede um lugar no nosso coração. O nosso menino não merece nascer em 
qualquer lugar. Vamos preparar uma manjedoura de atos de amor em um coração cheio alegria para 
acolher o menino. Esse natal pode ser o mais lindo de toda a nossa vida. Só depende do nosso amor.  

25 Sex   FELIZ NATAL! – “E a Palavra se fez carne y habitou entre nós.” (Jo 1,1-5.9-14)  

26 Sáb 
Mt 10, 17-22 
Sto. Estêvão 
1º Martir 

Salvar a presença de Jesus.  Existem atitudes que podem matar a presença de Jesus em nossas vidas. 
Nem sempre podemos enfrentar o pecado. Diante das propostas para o erro muitas vezes precisamos 
ter a coragem de fugir. Fujamos das atitudes de homem velho, de certas conversas, propostas erradas e 
maldosas e que nos levam ao erro. Para salvar Jesus é preciso tomar a decisão certa.  

27 Dom Sagrada Família – “Desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente.”(Lc 2, 41-52) 
28 Seg Palavra do Mês – “Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para Ele.” (Mc 1, 3) 
29 Ter   

1 Jo 2, 3-11 
 

O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre o risco de tropeçar. Não dá pra ser cristão de 
verdade e odiar alguém. É o amor que ilumina a vida e não a vingança e o ódio. Quem não ama está nas 
trevas. Somos chamados a ser luz em cada ato de amor que praticamos. Tenhamos passos seguros.   

30 Qua 
1 Jo 2,12-17 
Aniv. de Frei 
Hans  

O mundo passa. Deus não passa. Nestes dias, mais que nunca, é necessário escolher Deus. Quem 
busca as alegrias do mundo vai experimentar como elas passam rápido. Escolher Deus nestes dias nos 
trará uma experiência que permanecerá em nosso coração. Vivamos este fim de ano junto a Deus. Será 
uma festa da qual nunca mais esqueceremos.  A euforia passa, mas a alegria de Deus permanece. 

31 Qui 
Jo 1, 1-18 
S. Silvestre 

Nascemos de Deus mesmo. A vida da Palavra permite a cada pessoa experimentar a sua origem: o 
Amor. Jesus é a luz que ilumina a vida de todos. Podemos terminar o ano vivendo experiências 
verdadeiras. Nesta noite, além da ação de graças, podemos oferecer a Ele as experiências mais fortes 
deste ano e também deste dia. Tenhamos Ano Novo cheio de atos de amor e de muita alegria. 

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 Chiara Lubich) encontra-se no site www.focolare.org    (português) 
 


