
                           

Abril de 2016 
IMPORTANTE: Aos sábados a meditação não seguirá a liturgia do dia. Faremos sempre uma pequena reflexão sobre a 

misericórdia. Recomendamos também a leitura da Bula “Rosto da Misericórdia” do Papa Francisco. 
01 Sex 

Jo 21, 1-14 
Reconhecer o Senhor. Todos nós passamos por momentos de frustrações e desânimos. Sentimos nossa nudez e 
fraqueza. Muitas vezes com nossos esforços não alcançamos os resultados que gostaríamos. Obedecendo a palavra 
de Jesus os apóstolos o reconheceram. Busquemos hoje reconhecer a voz de Jesus e experimentaremos os frutos 
da Palavra. Assim como Ele fez naquele tempo quer fazer também hoje. Quando é Deus quem dirija a nossa vida os 
milagres acontecem.  

02 Sáb 
I Cor 9,19-23 
S. Francisco de 
Paula 
(Refl. sobre a 
misericórdia) 

Eu me fiz fraco com os fracos. Devemos nos lembrar que a misericórdia de Deus se manifestou em nosso carisma 
nesta Palavra. O que impulsionou Nelson a se aproximar dos jovens que se drogavam na esquina foi a decisão de 
viver a Palavra. A misericórdia se manifesta entre nós quando nos “fazemos um” com o outro e em particular com 
aqueles que mais precisam. Existe uma frase que diz: “Ama-me quando menos mereço, pois é quando mais 
preciso.” Que tal olhar para os irmãos com este olhar de amor? Quando amamos o outro em sua fraqueza Deus 
derrama em nós a sua força. 

03 Dom 
Dia do GEV 

 Domingo da Misericórdia – “Bem aventurados os que creram sem terem visto.” (Jo 20, 19-31) 

04 Seg Anunciação do Senhor /P. Mês – “Toda vez que fizestes isso...foi a mim que o fizestes.” ( Mt 25, 40) 

05 Ter 
At 4, 32-37 

Tudo entre eles era posto em comum. O “comum” não é invenção da Fazenda da Esperança. É bíblico. Nossas 
casas tem o “comum” como proposta para a recuperação. Negar-se ao “comum” em nossa comunidade é roubar. 
Jamais deveria permanecer conosco alguém que no seu egoísmo não quer partilhar. O egoísmo destrói a 
comunidade. Muitas das nossas casas, quando não estão bem, apresentam antes problemas com o “comum”.  
Argumentos para justificar o egoísmo não nos ajudam. Já sabemos o que fazer. As coisas que escondemos para não 
repartir fazem mal à nossa alma. Em cada casa procuremos viver a vida de família e de partilha. O “comum” é sinal 
de amor verdadeiro.  

06 Quar 
Jo 3, 16-21 
 

Quem age conforme a verdade aproxima-se da luz. Quem quer viver a Palavra supera o medo de se expor. A ação 
de Deus em nossa vida precisa ser comunicada. Partilhemos as experiências nos grupos, mensagens, telefonemas, 
etc. A luz, quando é partilhada, afasta aos poucos toda escuridão. 

07 Qui 
At 5, 27-33 
S. João Batista de 
La Salle 

É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Não podemos manipular a Palavra para desobedecer. Quem 
ama obedece a quem tem responsabilidade, mas sem desobedecer ao Bem. Quem obedece em coisas erradas por 
medo ou para agradar, trai a Deus, aos outros e a si mesmo.  Obedecer, a quem quer que seja, naquilo que vai 
contra a Palavra é destruir a si mesmo. Obedeçamos ao Bem.  

08 Sex 
At 5, 34-42 

Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus.  É inútil lutar contra Deus. Muitas vezes na vida demos chances 
para vícios, sentimentos, erros, acertos, projetos e pessoas. Que tal dar uma chance para que Deus possa ser Deus 
em nossa vida? Quem se rende a Ele sempre se torna vencedor. 

09 Sáb 
Mt 25, 31-40 
Irmã Lindalva 
(Salvador, BA) 
(Reflexão sobre a 
misericórdia) 

A mim o fizestes. A segunda manifestação da misericórdia em nosso carisma aconteceu quando Antônio, movido 
por essa Palavra, fez um ato de amor a uma jovem gravida que deseja comer uma fruta. Antônio, abandonando 
seu egoísmo, procurou, comprou e levou a fruta para esta jovem. Ele perguntou a Nelson: “Tudo que eu faço ao 
outro eu faço para Jesus?” - Nelson respondeu: “Sim. Aquilo que é bom e aquilo que é ruim”. Para viver a 
misericórdia é bom lembrar que quando amo, amo Jesus no outro. A atitude de Antônio atraiu Beto, Ademir e a 
tantos outros. Lembremos hoje do Grupo Esperança Viva que procura viver essa misericórdia no meio do mundo 
através dos atos concretos de amor.  

10 Dom III Domingo da Páscoa – “Senhor, tu sabes que eu te amo.” (Jo 21, 1-19) 

11 Seg Palavra do Mês – “Toda vez que fizestes isso... foi a mim que o fizeste.” (Mt 25, 40) 

12 Ter 
At 7,51-8,1a 

Dobrar os joelhos. A dor sempre chega. Ás vezes parece insuportável. O que fazer? Dobrar os joelhos e colocar a 
vida nas mãos de Deus. Se alguém nos causa dor é preciso perdoar e permanecer firme no amor. O sofrimento 
abre para nós um tesouro precioso: O Amor que vai além da dor. Podemos hoje encontrar mais tempo para a 
oração e para o encontro com Ele. Deus é nossa força. 

13 Qua 
Jo 6, 35-40 
S. Martinho  

Eu sou o pão da vida. Jesus se fez Palavra e Eucaristia. Ele se faz presente de maneira simples, para que nunca 
estejamos sozinhos. A Palavra e a Eucaristia têm a força de nos unir a Deus e aos outros. Em cada evangelho, em 
cada eucaristia e em cada irmão podemos ter esta certeza: Ele está presente. 

14 Qui 
Jo 6, 44-51 

Alimentar-se de Jesus. Jesus é o nosso alimento. Quem acredita no Evangelho não tem dúvida do que Ele diz. 
Quem se alimenta da Palavra e da Eucaristia se torna na terra a presença de Jesus. Os momentos de celebrações e 
orações nos alimentam de Deus e por isso devem ser bem preparados. Podemos hoje alimentar a muitos com atos 
verdadeiros de amor. Quem se alimenta do Amor vive. 

 

15 Sex 
At 9, 1-20 
São Damião 
Veuster 

O que faço ao outro faço a Jesus. Paulo fazia o mal achando que estava fazendo a coisa certa. Alimentava a raiva, 
ameaçava e perseguia as pessoas. Quem faz mal está na cegueira da escuridão e não vê que faz mal a Jesus no 
outro. O Amor verdadeiro nos cura de nossa escuridão. Paulo precisou que alguém o ajudasse. Os atos de bondade 
que fazemos aos irmãos nos ajudam a abandonar o ódio e os outros sentimentos negativos. Em cada pessoa existe 
uma voz escondida que diz: “Eu sou Jesus”. 
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16  
Sáb 
Lc 23, 33-38 
 
(Reflexão sobre a 
misericórdia) 

 
Perdoar. É a lição do Mestre na Cruz. Não é possível que alguém viva a misericórdia sem viver o perdão. O Mestre 
morreu para nos dar o perdão e nos pede para dá-lo aos outros. Algo que atrapalha nossa vida são nossas reações 
negativas, que muitas vezes nascem de dores não perdoadas. Quando perdoamos, os sentimentos negativos 
perdem sua força e somos mais livres para amar. Hoje, para viver a misericórdia, poderíamos fazer um pouco como 
Jesus. Diante do mal que alguém nos causou ou de algo que acontece durante o dia, poderíamos repetir: “Pai, 
perdoai esta pessoa, porque ela não sabe o que está fazendo.” Quem faz o mal vive na ignorância do Amor. Quem 
perdoa encontra sabedoria.  

17 Dom IV Domingo da Páscoa – “As minhas Ovelhas escutam a minha voz.”  (Jo 10, 27-30) 

18 Seg Palavra do Mês – “Toda vez que fizestes isso... foi a mim que o fizestes.” ( Mt 25, 40) 

19 Ter 
Jo 10, 22-30 

As minhas ovelhas escutam a minha voz. Quem é de Cristo escuta a sua Palavra e se coloca em seus braços. Não 
deveríamos seguir a voz do pecado, do “homem velho”. Sigamos a Jesus. Buscar a mansidão, paciência e não 
retribuir o mal com mal são alguns passos para segui-lo.  Ele fala. Vamos ouvir? 

20 Qua 
Jo 12,44-50 

Ouvir a Palavra e observar. Nossas atitudes nos julgam. Quando somos capazes de amar vivendo a Palavra, 
experimentamos o Paraíso. Quando não queremos amar experimentamos o inferno. Quem recusa o amor diz não a 
Deus. O amor, porque é amor, não se impõe, mas convida. Deus nos faz um convite gentil para que 
experimentemos a felicidade. Hoje é um bom dia para ser feliz.  

21 Qui 
Jo 13,16-20 
S. Anselmo 

Praticar a Palavra. Jesus amou concretamente. Quem quer ser servo dele precisa fazer o mesmo. Não basta saber 
sobre a Palavra. Jesus em sua sabedoria lavou os pés dos discípulos. Quem quer viver a Palavra procura ser 
humilde e servir ao outro. Assim hoje nós poderemos servir a Jesus no irmão. 

22 Sex 
Jo 14, 1-6 

Ele é o caminho, a verdade e a vida. Temos muitas preocupações com a nossa caminhada, nosso futuro e nossa 
vida. Queremos ser pessoas verdadeiras. Sofremos com coisas que nos perturbam. Aquele que é Amor é a resposta 
para o que procuramos. Ele é o caminho. Quando buscamos viver a Palavra, as perturbações perdem a força e a 
nossa fé cresce. Quem busca a verdade encontra Jesus.  

23 Sáb 
Jo 19, 25-27 
S. Jorge 
(Reflexão sobre a 
misericórdia) 

Doar. A misericórdia passa pela cruz. O Mestre doa a própria vida, a Mãe e o discípulo amado. Não segura nada 
para si. Muitas vezes não experimentamos a misericórdia porque “guardamos”. Muitos guardam a dor que 
sofreram na história pessoal, por toda a vida, por medo de feridas maiores. Não vale a pena fazer isso. Vale mais 
entregar a dor. O perdão conduz à misericórdia e funciona em sincronia. Perdoamos a nós mesmos enquanto 
perdoamos o outro. Perdoamos ao outro enquanto perdoamos a nós mesmos. Vive a caridade quem doa as coisas. 
Vive a misericórdia quem doa o coração. 

24 Dom V Domingo da Páscoa – “Amai-vos uns aos outros...como eu vos amei...” (Jo 13, 31-33ª.34-35) 

25 Seg S. Marcos  Palavra do Mês – “Toda vez que fizestes isso... foi a mim que o fizestes.” ( Mt 25, 40) 

26 Ter 
Jo 14, 27-31 

Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Viver em paz não significa fugir das dificuldades ou viver na 
tranquilidade. A timidez que o Evangelho aponta tem o sentido de covardia. É certo que o Evangelho pede a 
prudência mas, ter medo de amar para evitar as dificuldades ou perturbações é covardia. A paz do mundo não a 
paz de Jesus. A paz de Jesus vem da certeza de ter amado até o fim. 

27  Qua 
Jo 15,1-8 

Quem permanece em mim, e Eu nele, dará muitos frutos. Podemos ter muitos dons, inteligência, capacidades e 
fazer muitas coisas. Tudo isso é bom mas, mais cedo ou mais tarde acaba. Aquilo que fizemos ficará no passado. 
Permanece o que Deus faz através de nós. Quem procura fazer, pensar e sentir voltado para a Palavra pode realizar 
obras que permanecem. Façamos para Deus e em Deus.  

28 Qui 
Jo 15,9-11 
S. Pedro Chanel  

Que a vossa alegria seja plena. Não podemos nos contentar com qualquer alegria. As coisas, as pessoas e 
conquistas podem ajudar, mas nunca trarão uma alegria plena. Alegria plena é fruto de uma vida realizada. Jesus 
viveu o perdão, o momento presente, a família, a doação e a entrega total. Nos ensinou a viver plenamente. Quem 
vive o amor perdoa, doa e constrói família com quem vive.  

29 Sex 
Jo 15, 12-17 
Sta. Catarina de 
Sena 

Ser amigo de Jesus. Somos amigos de Jesus quando vivemos a unidade. Ali Ele se faz presente.  Ele nos dá a 
própria vida. Isso é Amor com “A” maiúsculo. Ele nos revela a intimidade de seu relacionamento com o Pai. 
Podemos participar desse amor amando-nos uns aos outros. Quem é amigo de Jesus também se dispõe a dar a 
vida amando em pequenas ou grandes coisas. Essa amizade vale a pena.  

30 Sáb 
Jo 19, 28-30 
S. Pio V e S. José 
Cotolengo 
(Reflexão sobre a 
misericórdia) 

Ser família. Madre Teresa vendo o pobre abandonado na estação de trem escutou Jesus: “Tenho sede”. Hoje Ele 
tem sede de dignidade, acolhida e relacionamentos autênticos. A misericórdia liberta do “vinagre” das reações 
negativas e nos permite ser família onde vivemos. Em nossa comunidade buscamos viver a misericórdia na vida de 
convivência. É um relacionamento que busca recuperar a dignidade das pessoas. Jesus em nosso meio pode 
transformar corações e reações. Ele permite que no perdão e doação diária possamos beber a “água” da salvação. 
Muitos estão nas drogas e na solidão por sede do Amor verdadeiro. Quando somos família somos esperança e 
também misericórdia. 

 

 

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/

