
 

                           

 FEVEREIRO DE 2016 
IMPORTANTE: Na Quarta-feira de Cinzas, dia 10, começa a quaresma. É importante escolher alguma renúncia 

concreta para esse tempo. Algumas renúncias podem se reverter em doações para pessoas que necessitam.  O Jejum e a 

abstinência de carne acontecem na Quarta- feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa. Começa na Igreja Católica e em 

várias Igrejas no Brasil a Campanha Ecumênica da Fraternidade.  Tema: “Casa comum, nossa responsabilidade”.  

Lema: “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca.” (Amos 5, 24).  É importante 

uma formação sobre o tema bem como aprender o Hino Oficial com os cânticos para o Tempo de Quaresma. 
 

01 Seg Palavra do Mês – “Qual a mãe que consola os seus filhos assim vou dar-vos meu consolo.” (Is 66,13) 

02 Ter 

Lc 2, 22-40 

Apresentação 

do Senhor 

Reconhecer a presença de Jesus. Simeão olhou para uma criança e reconheceu a presença de Deus. É 

possível ver além das aparências. Jesus, que está na Palavra e na Eucaristia, está também em cada irmão 

e em cada dor abraçada por amor. Quando temos a graça de ver Jesus além das aparências, a vida ganha 

um novo sentido. Jesus em nós e entre nós cresce em força e sabedoria quando somos capazes de amar.  

03 Qua 

Mc 6, 1-6 

S. Brás 

Acolher Jesus. Deus não pode ser medido por nenhuma medida, critério ou conhecimento humano. 

Tentar reduzir Deus é reduzir a si mesmo. Ele pode fazer muitas coisas quando o acolhemos no outro e 

nas situações. Muitas vezes damos chances para que pessoas, coisas, vícios, ideias, interfiram em nossas 

vidas. Vamos dar a chance para Deus agir? Ele quer realizar muitas coisas. É só a gente não atrapalhar. 

04 Qui 

1 Rs 2, 1-4. 

10 -12 

Observa os preceitos do Senhor. Davi deixa um “testamento” para o seu filho. Uma riqueza que não 

pode ser paga com dinheiro. Porém, o preceito mais importante é sempre o amor. Orar, perdoar, realizar 

pequenos atos, recomeçar ou trabalhar bem, é a possibilidade para colocar a Palavra em prática. 

05 Sex 

Mc 6, 14-29 

Sta. Águeda 

Agradar a Deus e não ao mundo. Existe uma grande diferença entre Herodes e Jesus. Herodes, para 

agradar pessoas, promete a “metade” de um reino. Jesus, por amor, promete o reino “todo”. Existe uma 

grande diferença entre Herodes e João. Herodes, para servir ao pecado, mata. João, para servir a Deus, 

dá a própria vida. Herodes é dividido. Quem vive em Deus se torna cada vez mais completo. Façamos o 

esforço de romper com o erro e com o pecado e sermos inteiros. Vale mais fazer a vontade de Deus.  

06 Sáb 

Mc 6, 30-34 

S. Paulo Miki 

Ter compaixão. Compaixão não é sentimentalismo, mas sim fazer-se um com a dor do outro. Para isso é 

preciso eliminar o julgamento, a preguiça e a indiferença. A compaixão verdadeira é fruto de uma 

decisão. Jesus e os apóstolos “sentiam” cansaço, mas “decidiram” amar. Compaixão é ato concreto. 

07 Dom V Dom. Comum – “Não tenhas medo. De hoje em diante serás pescador de homens.” (Lc 5, 1-11) 

08 Seg Palavra do Mês – “Qual a mãe que consola os seus filhos assim vou dar-vos meu consolo.” (Is 66,13) 

09 Ter 

Mc 7, 1-13 

 

Fazer tudo por Deus.  É fazer por amor. Fazer as coisas por costume ou educação é bom, mas não é 

suficiente para quem quer viver a Palavra. Muitos são “bonzinhos” e educados porque aprenderam com a 

família ou é algo do próprio temperamento. Isso não impediu a muitos de entrarem numa vida destrutiva.  

Quem faz para amar vai além da lógica e da educação humana e experimenta, no amor, um 

relacionamento com Deus. Amar por primeiro, ver Jesus no outro e servir são atitudes verdadeiras.   

10 Qua  

 

QUARTA-FEIRA DE CINZAS – Teu Pai... te dará a recompensa. Mt 6,1-6.16-18 

Dia de jejum e abstinência. Início da Quaresma e da Campanha da Fraternidade. 

11 Qui 

Dt 30,15-20 

N. Sra. de 

Lourdes 

Escolhe, pois a vida, para que vivas.  A quaresma nos propõe uma mudança de vida. Escolhemos a 

morte quando entramos nos vícios, ou alimentamos o ódio, a vingança, a traição, o julgamento, a calúnia, a 

falta de perdão, comentários maldosos, preguiça, egoísmo, etc. Tudo isso nos afasta da vida de amor. 

Escolher a vida é assumir o bem, a partilha, sobriedade, perdão, caridade, fidelidade, etc. Viver a 

Palavra, praticar o bem, gera vida em nós. Deus é a vida de quem ama. Façamos a escolha certa.  

12 Sex 

Is 58,1-9a 

Viver o jejum amando o próximo. “Quem jejua, pense no sentido do jejum; seja sensível à fome dos 

outros quem deseja que Deus seja sensível à sua; seja misericordioso quem espera alcançar 

misericórdia; quem pede compaixão, também se compadeça; quem quer ser ajudado, ajude os outros. Ora 

muito mal em súplicas quem nega aos outros aquilo que pede para si.” (S. Pedro Crisólogo, Sermão 43)  

13 Sáb 

Is 58, 9b-14 

Deixar os hábitos autoritários e a linguagem maldosa. Em Jesus ressuscitado, não só o sábado é 

santificado, mas todos os dias. Como cristãos guardamos o domingo, ressurreição de Jesus. Deus não é 

limitado pelo tempo ou por dias da semana. A única coisa que limita a ação de Deus em nossa vida é a 

nossa falta de amor. Não é possível experimentar a graça de Deus com um comportamento maldoso e 

autoritário. Deveríamos tratar cada pessoa lembrando que ali está Jesus. Também deveríamos evitar a 

todo custo os comentários maldosos e prejudiciais. Quem é de Deus, não quer sujar a imagem ou o nome 

do outro. Tratemos e falemos dos outros como gostaríamos que fizessem a nós.  

14 Dom I Domingo da Quaresma – “Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás.” (Lc 4, 1-13) 

15 Seg Palavra do Mês – “Qual a mãe que consola os seus filhos assim vou dar-vos meu consolo.” (Is 66,13) 



16 Ter 

Mt 6, 7-15 

Perdoar. Para alguns é mais fácil pedir perdão que perdoar. Perdoar é o ponto de equilíbrio. Guardar o 

mal que alguém fez é carregar um peso que desequilibra a vida. Talvez seja algo da infância em relação 

aos pais, irmãos ou a pessoas com quem convivemos. Pode ser algo mais recente que nos prejudicou. 

Quando a recordação dói pode ser que o perdão ainda não tenha sido completo. Talvez custe dar esse 

perdão. Mas se damos um passo a cada dia ele chegará. Não precisamos da presença do outro para 

perdoar, mas de uma decisão de amor. Quem segura o mal para si afasta a alegria e também os outros.  

17 Qua 

Lc 11,29-32 

Converter-se. A primeira atitude para a conversão é reconhecer as próprias falhas e as atitudes 

negativas. Depois uma revisão da própria vida e a confissão dos pecados. O terceiro passo são os gestos 

concretos. Quem se converteu de verdade ama. Só encontrou Deus de verdade quem aprendeu a amar. 

18 Qui 

Mt 7, 7-12 

 

Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. É a regra de ouro presente nas 

grandes religiões. Esta palavra é fácil de lembrar. Hoje durante o dia, poderíamos nos lançar em sermos 

os primeiros a amar. Vivamos hoje em três: eu, Deus e o irmão. Façamos para Deus que está no outro.  

19 Sex 

Ez 18,21-28 

 

Arrepender-se de todos os pecados. Deus não quer a nossa morte, pois Ele nos chama à vida. Muitas 

vezes vivemos como mortos por causa do nosso pecado. O sentimento de culpa é um instrumento maligno 

de destruição. O arrependimento é atitude de amor de quem sofre com o que fez, mas acredita na graça 

de Deus e se levanta. A quaresma é um bom tempo para fazer uma revisão de vida e mudar as atitudes. 

20 Sáb 

Mt 5,43-48 

Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem e caluniam. O mal que sai do outro 

pode nos atingir, mas não deve permanecer em nós. Quem não perdoa multiplica o mal que o outro fez. 

Amar não é gostar, mas querer e fazer o bem ao outro. Quem vive esta Palavra experimenta Deus agir 

na sua vida e na de quem fez o mal. Lembre-se: As pessoas são sempre melhores do que pensamos.  

21 Dom II Dom. da Quaresma – “Este é o meu Filho, o escolhido. Escutai o que ele diz”.  (Lc 9, 28b-36) 

22 Seg Cátedra de São Pedro / P. do Mês – “Qual a mãe que consola os seus filhos ...” (Is 66,13) 

23 Ter 

Is 1,10.16-20 

S. Policarpo 

Aprendei a fazer o bem. Fazer o bem é um aprendizado. Para reagir, brigar, reclamar, falar mal, nos 

esconder, etc..., não precisamos treinar. Já os atos de amor exigem um exercício. No começo pode até 

parecer algo “artificial”, porque não estamos acostumados a fazer. Amar exige treinamento em ajudar, 

repartir, recomeçar, perdoar, ser paciente, etc. Talvez no começo pareça não ter muito sentido arrumar 

a cama de alguém ou lavar pratos. Mas pequenos atos de amor podem revolucionar a nossa vida. 

24 Qua 

Mt 20, 17-28 

Quem quiser ser o primeiro seja o vosso servo. É normal querermos reconhecimento pelo bem que 

fazemos. Nem sempre o reconhecimento chega. Muitas vezes queremos ser vistos como superiores ou 

melhores que os outros. Isto é um veneno mortal para alma. A nossa grandeza, nossa autoridade, é Jesus 

em nosso meio. Quando amamos e servimos vivendo a Palavra, Ele faz que o bem verdadeiro se 

manifeste. Servir será o lema para hoje. Na humildade Deus manifesta a sua grandeza.  

25 Qui 

Jr 17, 5-10 

Bendito o homem que confia no Senhor. Usar esse texto para dizer que não se pode confiar em 

ninguém é falta de conhecimento. O profeta apresenta a estupidez daqueles que acreditam que a sua 

salvação e sua felicidade estão em pessoas, coisas ou na própria capacidade. A fé verdadeira se dá na 

confiança em Deus. Colocar a segurança da vida em pai, mãe, esposa, esposo, filhos, amigos, estudo ou 

dinheiro é muito pouco. Façamos tudo por amor, confiando naquele que sustenta a nossa vida. 

26 Sex 

Mt 21,33-

43.45-46 

Entregar os frutos no tempo certo. Deus tem nos dado tempo, lugar e oportunidades para vivermos a 

Palavra. O bem que fazemos pertence a Ele. As experiências da Palavra são sinais dessa entrega. Quem 

se nega a fazer atos de amor e quem se nega a partilhar as experiências da Palavra, rouba frutos que 

pertencem a Deus. O bem que seguramos para nós se perde. O bem que doamos traz vida para todos. 

27  Sáb 

Lc 15,1-3.11-

32 

Vou voltar para o meu Pai. “Voltar” pode ser mais difícil do que pensamos. A vergonha, o remorso e as 

atrações da vida antiga dificultam os passos. Mas não fomos feitos para comer a lavagem do mundo ou 

para a humilhação. Somos filhos de Deus. Nossa casa verdadeira é a vida do Amor. Não podemos ter 

vergonha de recomeçar. Diante da vergonha, dos erros, do medo e do peso do passado podemos nos 

lembrar de que “Deus nos ama imensamente”. Ele, sendo um bom Pai, está sempre pronto a correr ao 

nosso encontro. Que tal experimentar hoje os abraços e beijos do amor de Deus? 

28 Dom III D. Quaresma – “Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo.” (Lc 13, 1-9) 

29 Seg Palavra do Mês – “Qual a mãe que consola os seus filhos assim vou dar-vos meu consolo.” (Is 66,13) 
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) 
 

http://www.focolare.org/

