
                           

Maio de 2016 
IMPORTANTE: Aos sábados não se seguirá a liturgia do dia, mas uma pequena reflexão sobre a misericórdia. No fim de cada 

comentário segue uma segunda opção de proposta diária. O mês de maio na Igreja Católica é dedicado a Maria.  

01 Dom VI Domingo da Páscoa – “Se alguém me ama, guardará a minha Palavra.” (Jo 14, 23-29) 

02 Seg P. Mês– “Ele vai morar junto deles... serão o seu povo, e ... Deus-com-eles será o seu Deus” (Ap 21,3) 

03 Ter 

Jo 14, 6- 14 

Stos Filipe 

e Tiago 

Apostolos 

Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. É um engano entender essa palavra como algo 

mágico. Para pedir algo “em nome de Jesus” precisamos ter em nós os mesmos sentimentos e atitudes 

dele. Quando falamos em nome de alguém nós estamos representando essa pessoa. Poderíamos, antes 

de cada ato, nos perguntar se aquela atitude nos torna representantes de Jesus ou não. E por fim, 

para pedirmos algo em nome de Jesus, precisamos viver a unidade com quem está ao nosso lado. 

Acreditar no amor.  

04 Qua 

Jo 16, 12- 

15 

O Espírito da verdade ensinará toda a verdade. A verdade do amor nos foi revelada plenamente em 

Jesus na cruz. Não deveríamos ficar parados em coisas que passam ou nos sentimentos: tempo, 

saudades, preocupações, ansiedades, medos, ambições, desconfianças, etc.... A maior verdade é o amor 

que é dado por Deus a nós e nos conduz a Ele. O Espírito Santo é verdadeira presença do amor dele em 

nossas vidas. A verdade mais pura que podemos doar aos outros hoje é o amor. Acreditar na verdade 

do Amor. 

05 Qui 

Jo 16, 16- 

20 

A vossa tristeza se transformará em alegria. Às vezes é difícil entender a vontade de Deus. 

Quando isso acontece, viver a Palavra se torna um grande desafio. Muitas vezes parece que Deus não 

está mais presente. “Esperança” para nós é o próprio Jesus, que nos ama imensamente. Dele podemos 

esperar sempre o melhor. Em cada cruz está Jesus. E dele vem a alegria da ressurreição. Amar na 

Alegria.  

06 Sex 

Jo 16,20- 

23 

Ninguém poderá tirar a vossa alegria. As dificuldades, dores e crises sempre chegam, mas não são a 

razão de nossa vida. Algumas pessoas e situações podem nos provocar sofrimentos por algum tempo. 

Mas muitos sofrimentos somos nós que criamos ou permitimos. Deus não é sofrimento. É Amor. E o 

amor não existe sem o perdão. Quem ama perdoa, doa, criar ambiente de família, vive o momento 

presente, doa-se aos outros, e por fim, se realiza. Quem ama reencontra a alegria. Renovar a alegria 

amando.  

07 Sáb 

Mt 18, 23-

36 

Viver a misericórdia pelo perdão. O mal que alguém nos fez e não perdoamos permanece como uma 

conta que não foi não paga.  Perdoar é assumir o prejuízo que o outro causou e talvez nunca mais 

poderá desfazer ou reparar. Jesus pagou na cruz por uma dívida que não era sua. Quem não perdoa 

pode até fazer boas obras, mas ainda não vive a misericórdia que só se manifesta onde há perdão. 

Alguns se perguntam por que possuem tantas reações negativas. Talvez a resposta esteja em um 

perdão que ainda não foi dado. Não deixemos contas em aberto. O Amor tem o saldo justo para cobrir 

dívidas. Perdoar.  

08 Dom Ascensão do Senhor – “Vós sereis testemunhas”. (Lc 24, 46-53) - Dia das Mães 

No Brasil começa a Semana de Oração pela unidade entre os cristãos.  

09 Seg P. Mês– “... Deus-com-eles será o seu Deus” (Ap 21,3) / (Oração pela unidade dos cristãos)  

10 Ter  

Jo 17, 1-11 

Viver no Espírito do Amor.  A Palavra se fez gente e não ideia ou sentimento. Jesus glorifica o Pai 

fazendo até o fim a sua obra, doando a sua vida na cruz como ato de amor verdadeiro. Fazemos a 

vontade de Deus amando. Quando reconhecemos Jesus em sua Palavra queremos doa-lo ao mundo em 

atos concretos. Que tal escolher vários atos de amor para praticar hoje? (Oração pela unidade dos 

cristãos) 

11 Qua 

Jo 17, 11-19 

Viver no Espírito da Alegria. O mundo conhece a tristeza do desamor e precisa de esperança.  A 

Esperança é Ele, que doa o Espírito da Alegria aos seus. Mas só podemos levar a Alegria quando Ele 

está entre nós através do amor. Podemos aumentar a nossa capacidade de amar, amando cada um que 

encontrarmos hoje. Dar Alegria aos outros é renovar a própria vida. (Oração p. unid. dos cristãos) 

12 Qui  

Jo 17,20-

26 

Viver no Espírito da unidade. “Que todos sejam um, para que o mundo creia.” Ele disse “todos” e não 

“os católicos” ou “os evangélicos” ou “os jovens”. Todos podem viver a unidade. Um evangélico com um   

católico, um judeu, muçulmano, jovem, idoso, brasileiro, alemão, etc.... Na unidade não existe exclusão. 

Amando-nos, mesmo com convicções diferentes, damos Jesus ao mundo. (Oração p. unid. dos cristãos) 

13 Sex  

Jo 21,15-19 
N. Sra. de 

Fátima 

Viver no Espírito do recomeço. Jesus perguntou duas vezes: “Pedro tu me amas?” E ele respondeu 

algo que em nossa língua não percebemos: “eu te quero bem.¹”; É um amor diferente do de Jesus. 

Pedro não consegue ama-lo na mesma dimensão e antes já o tinha negado três vezes. Jesus desce ao 

nível do amor de Pedro e pergunta na terceira vez: “tu me queres bem?”; E Pedro responde: “sabes que 

eu te quero bem;” Temos dificuldades em amar a Jesus como Ele nos ama e Ele desce ao nosso nível 



para nos amar. Pedro recomeçou e deu a vida por Ele. Lembre-se: Recomeçar sempre. (Oração p. unid. 

dos cristãos)  

14 Sáb 

Rm 12, 6-17 

S. Matias 

Viver o Espírito da misericórdia. O Espírito Santo é o Amor na Trindade. Viver a misericórdia, passa 

pelo amor que vivemos para com aqueles que são diferentes de nós. Não temos todos as mesmas ideias, 

funções ou convicções. Somos de culturas e até mesmo de igrejas diferentes. Mas quando vivemos a 

misericórdia podemos reconhecer a presença de Deus em cada um. Misericórdia na diferença. 

15 Dom Solenidade de Pentecostes – “Recebei o Espírito Santo”. (Jo 20, 19-23) 

16 Seg P. Mês– “Ele vai morar junto deles... serão o seu povo, e ... Deus-com-eles será o seu Deus” (Ap 21,3) 

17 Ter 

Mc 9, 30-37 
S. Pascoal 

Bailão e S. 

Bruno (Al) 

Quem quer ser o primeiro seja o último e aquele que serve a todos. É normal uma pessoa querer 

ser a melhor, campeã, a primeira em alguma coisa. No Evangelho aprendemos que não podemos ser os 

primeiros “acima” dos outros, mas no “meio”. Isso é possível quando, sem complexos, nos colocamos 

“abaixo” para servir. Cargos, nomeações e funções de chefia podem dar autoridade por algum tempo, 

mas quem ama servindo ganha autoridade para toda vida. Proposta para hoje? Ser o primeiro, servindo. 

18 Qua 

Mc 9 38-40 

Quem não é contra nós é a nosso favor. Jesus olha mais para o bem que a pessoa faz que para o 

grupo ao qual a pessoa pertence. Se gastamos o tempo amando não sobra tempo ou motivos para brigar 

em nome de grupos ou denominações. Um copo de água dado para fazer o bem vale mais que ter o 

rótulo de um grupo. É melhor fazer o bem juntos que deixar de amar separados. Amar superando as 

diferenças.  

19 Qui 

Mc 9, 41-50 

Vivei em paz uns com os outros. No tempo de Jesus ninguém precisou mutilar o próprio corpo para 

segui-lo porque ele falava em cortar atitudes. Podemos e devemos cortar reações e atos que magoam, 

ferem ou prejudicam o outro, como também com as coisas que estão fazendo mal para a nossa vida. 

Podemos cortar a fofoca, a malícia, o mau humor, o isolamento, a preguiça, as respostas grosseiras, 

coisas que prejudicam a saúde, etc....Difícil? Que tal tentar? Cortar as atitudes do homem velho.  

20 Sex 

Tg 5, 9-12 
S. Bernardino 

de Sena 

Bem-aventurados os que perseveram. “Bem-aventurado” é igual a “feliz”. Ninguém é feliz quando vive 

reclamando de tudo e de todos. Muitos pensam que serão felizes quando tudo ao redor for perfeito. 

Pensar assim é condenar-se a infelicidade. Ser feliz também não depende de juramentos ou promessas 

humanas, pois as vezes nós, ou os outros, não temos forças para realiza-las. Ser feliz é perdoar, ser 

família, doar-se no momento presente, etc.... Ser feliz é perseverar no Amor. Ficar firme no amor.  

21 Sáb 

Lc 6, 36-38 

Usar a medida da Misericórdia. Muitas vezes medimos os outros a partir da nossa história, 

complexos, convicções, frustrações ou mesmo pela formação familiar, cultural e religiosa que 

recebemos. É uma medida muito pequena para medir o outro. A medida que Deus tem para cada pessoa 

é muito maior. Ele vê cada um com a medida da eternidade. Um passado cheio de erros, drogas e 

alcoolismo pode, na medida do Amor de Deus, se tornar caminho para a felicidade, para a santidade. 

Quando crescemos no amor abandonamos nossos critérios mesquinho para viver a misericórdia.  

Crescer na misericórdia.  

22 Dom Santíssima Trindade – “O Espírito da Verdade vos conduzirá a plena verdade.” (Jo 16, 12-15) 

23 Seg P. Mês– “Ele vai morar junto deles... serão o seu povo, e ... Deus-com-eles será o seu Deus” (Ap 21,3) 

24 Ter 

Mc 10,28-31 
N. Sra. 

Auxiliadora 

Deixar, por causa da Palavra. A vida nos obriga a “perder”. Mudamos de lugar, perdemos coisas, 

amigos se vão, pessoas morrem e mesmo se alguns permanecem, por fim, nossa vida também se vai. 

Deixar por Deus é opção. Muitos fogem de uma experiência de doação por medo de perder. Em Deus 

“perder” é ganhar. Tenhamos a coragem de nos doar na medida em que podemos. Doar a vida por amor.  

25 Qua 

Mc 10,32-

45 

 

Servir. Nossa autoridade está na caridade, que nos põe na disposição de amar o outro. Autoridade que 

não serve ao outro é autoritarismo. Jesus serve até o ponto de doar-se na cruz. Pela lógica do 

evangelho, quem não serve ao outro amando não tem autoridade para estar à frente. A forma de pedir, 

de corrigir, a disponibilidade e a atenção dão mais autoridade que os títulos e diplomas. Ser primeiro 

no amor.  

26 Qui 

 

Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo. – “Isto é o Meu Corpo” (Lc 9, 11-17 ).  

Ele não disse “simboliza” ou “representa”, mas “isto é o meu corpo.” A Eucaristia é memorial da entrega 

do Senhor. O Amor faz o impossível tornar-se possível. Na comunhão somos parte do Corpo de Cristo.  

27  Sex 

1Pd 4,7-13 

O amor, cobre uma multidão de pecados. Não é possível desfazer o passado, mas é possível cobri-lo 

com amor. A doação de Jesus na cruz, por que é Amor, cobre o nosso pecado. Não temos mais o 

passado e o futuro ainda não chegou. Amemos no momento presente, recebendo bem as pessoas, dando 

atenção, servindo, doando, ajudando e muito mais. Recomeçar vale mais que lamentar.  Recomeçar 

amando.  

28 Sáb 

Lc 6, 27-35 

Viver a misericórdia amando os inimigos. Talvez não tenhamos inimigos de fato, mas sempre existem 

pessoas com quem temos dificuldades. A misericórdia nos ajuda a perceber o bem que existe no outro 

e a superar o negativo. Pode ser que tenhamos razão naquilo que pensamos, mas a razão não pode 

substituir a misericórdia. Ela não é nem apoio ao erro e nem covardia, mas um Amor que olha além do 

limite humano. As pessoas são sempre melhores que aquilo que pensamos. Amar o inimigo. 

29 Dom IX Domingo do tempo Comum – “Senhor...não sou digno de que entreis em minha casa.” (Lc 7,1-10) 



30 Seg P. Mês– “Ele vai morar junto deles... serão o seu povo, e ... Deus-com-eles será o seu Deus” (Ap 21,3) 

31 Ter 

Lc 1, 39-56 

Visitação 

de Maria 

Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Para apagar a figura de Maria seria preciso 

apagar as páginas do evangelho. Ali ela é chamada de Mãe do Senhor. Deus era chamado de Senhor². 

Maria recebe as saudações do anjo que vem de Deus (Lc 1, 26-38) e de Isabel plena do Espírito Santo. 

Ela não é Deus, mas a mulher mais “Feliz” (bem-aventurada) por carregar em seu ventre a nossa 

“Felicidade”. Quando vivemos a Palavra somos portadores de felicidade, portadores de Jesus. Levar 

alegria a todos.  
Notas de estudo: ¹ Do grego “Agapás me” (Amas-me) e “Filo se” (te quero bem ou sou teu amigo) – (Ἀγαπᾷς με – φιλῶ σε). 

² Do grego “Kyrios” (Κύριος) , hebraico “Adonai” (אדני) = Senhor 

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/

