
                           

Julho de 2016 
Obs.: Aos sábados uma pequena reflexão sobre a misericórdia. No fim do comentário, uma segunda opção de proposta diária.  
01 Sex 

Mt 9, 9-13 
Segue-me. Julião, tendo passado pela prisão, chegou à Fazenda da Esperança e buscou viver o Evangelho. Com 
pequenos gestos se dispôs a servir e ajudar. Começou a levantar antes dos outros para rezar pelos jovens que 
estavam na recuperação. Um seminarista renovou sua vocação e muitos mudaram a própria vida pelo testemunho 
deste jovem que, tantas vezes se sentindo como último, seguiu Jesus. Julião morreu em um acidente em junho de 
1989. O seu sim e de tantos outros permanece. Os erros do passado não podem impedir o nosso “sim” a Deus. O 
Amor sempre vale mais. Seguir Jesus.  

02 Sáb 
Mc 10, 46-52 † 
Dom Expedito 
L. (PE, Brasil) 

Vestir o manto da misericórdia. Quando nos cobrimos de auto piedade, agressividade, complexos ou qualquer 
mecanismo negativo de defesa, usamos o manto de “mendigos de amor”. Escondidos sob esse manto fechamos os 
olhos para o que existe de belo em nós e nos outros. Ficamos à beira da estrada. A misericórdia nos convida abrir 
mão de nossas misérias, acreditar no amor e caminhar com os outros. O perdão que damos a cada dia e os atos de 
amor abrem o nosso olhar e nos permitem caminhar com Deus e com os irmãos. Não deveríamos mendigar amor. 
Quem ama reina. Seguir a misericórdia.  

03 Dom São Pedro e São Paulo – “Senhor, tu sabes que eu te amo”.  (Jo 21, 15-19) 

04 Seg P. do Mês -  “Sede bondosos e compassivos..., perdoando-vos mutuamente...” (Ef 4,32) 

05 Ter 
Mt 9, 32-38 

Pedir ao Senhor que envie vocações. Muitos não experimentam o Amor e morrem no vício e no sofrimento por falta 
de pessoas corajosas que consagrem as suas vidas para fazer o bem. Temos um pedido: Quem poderia em algum 
momento no dia de hoje pedir a Deus que envie vocações para a nossa comunidade e para toda a Igreja? Será um 
dia para “incomodar” o céu com nossas orações.  Confiar. 

06 Qua 
Mt 10, 1-7 
Sta. Maria 
Goretti 

O reino de Deus está próximo. É possível experimentar o Céu aqui quando vivemos a unidade entre nós. A promessa 
não é só para o futuro. É também para o momento presente. A unidade, porque é amor, expulsa muitos males e cura 
muitas doenças. Os primeiros que podemos amar são os que vivem conosco. Anunciamos o reino amando quem 
passa ao nosso lado no momento presente da vida. Amar sempre.  

07 Qui 
Os 11, 1-4. 8-
9 

Meu coração arde de compaixão. Quando somos indiferentes ao Amor nos deparamos com o terror de nossas 
próprias misérias. A raiva, a mágoa, a ingratidão, o egoísmo e tantos outras coisas negativas estragam a vida. A vida 
muda quando somos capazes de ter compaixão. Renovemos com as pessoas, no amor, os laços de humanidade. 
Quando existe compaixão o coração tem alegria. Ter compaixão. 

08 Sex 
Mt 10, 16-23 

Quem perseverar até o fim será salvo. Certos desafios exigem mais que força de vontade. Nossa força acaba, mas 
existe uma outra bem maior que nos sustenta. A fidelidade requer perseverança. Quem entra na aventura de amar 
encontrará também incompreensões e perseguições. O Amor permite ir além. Grandes conquistas exigem grande 
empenho. É dia de renovar o ânimo. Seguir em frente amando.  

09 Sáb 
Is 6, 1-8 
Sta. Paulina 
(SC, Brasil) 

Anunciar a misericórdia. Os erros do passado não podem ser usados hoje como desculpa para não fazermos o bem. 
O amor tem o dom de queimar tudo o que é negativo. A vida de quem foi queimado pela misericórdia se torna 
anúncio do amor de Deus. O dia de hoje trará muitos convites para fazermos o bem. Poderíamos responder como 
Isaías: “Aqui estou. Envia-me”.  

10 Dom XV Dom. T. Comum – “Um samaritano chegou perto dele, viu e sentiu compaixão”. (Lc 10, 25-37) 

11 Seg P. do Mês -  “Sede bondosos e compassivos..., perdoando-vos mutuamente...” (Ef 4,32) 

12 Ter 
Mt 11, 20-24 
 

Reconhecer os milagres. Quando não reconhecemos o bem que Deus faz podemos nos tornar pessoas triste e 
mesquinhas. Fechar-se no negativo é egoísmo e transforma a vida em inferno.  Reconhecer o bem abre o coração, 
renova a alegria e provoca milagres. A vida da Palavra, mais que nos tirar do inferno, nos abre o céu. A mal existe? 
Sim. O Amor também. O que vamos escolher? Reconhecer o bem.  

13 Qua 
Mt 11, 25-27             
S. Henrique  

Eu te louvo o Pai. Jesus tem um relacionamento verdadeiro com o Pai.  Um relacionamento verdadeiro não se baseia 
em coisas complicadas, mas em pequenos gestos, palavras e atitudes que demonstram amor. O louvor que damos a 
Deus é viver a simplicidade da sua Palavra, servindo ao outro, partilhando, ajudando, recomeçando e perdoando, 
entra tantas coisas. O maior louvor e dar a vida. Louvar amando. 

14 Qui 
Mt 11, 28-30 
S. Camilo de 
Lellis 

Vinde a mim todos vós que estais cansados. Todos nós conhecemos o cansaço. A sobrecarga que provoca irritação e 
estresse pode se tornar um sofrimento para nós e para quem vive conosco. Mas existe uma fonte que produz 
tranquilidade e descanso. Cada ato de amor e cada dor abraçada oferecem um encontro privilegiado com Ele, que é 
a fonte.  Então, em cada irmão poderemos também reconhecer a sua presença e ama-lo. Quem se encontra com Ele 
sente o alívio de seus fardos. Acreditar no Amor.  

15 Sex 
Is 38, 1-6. 
22.7-8.21 
S. Boaventura 

Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Existem dores que só em Deus podemos suportar. Mesmo que sejamos 
fortes, chegam momentos de desânimo. Acreditamos que Deus pode enxugar cada lágrima e nos devolver a alegria. 
Mais que qualquer fenômeno ou acontecimento, a nossa vida é o maior milagre que Deus fez surgir sobre a terra. A 
dor da cruz foi por amor a nós. Renovemos o nosso amor Ele oferecendo nossas dores por alguém que sofre. Nossa 
vocação não é sofrer. É amar. Oferecer as dores deste dia.  

16 Sáb 
Jo 19,25-27 
N. Sra. Do 
Carmo 

Testemunhar a misericórdia no perdão. “Ao pé da cruz, Maria...é testemunha das Palavras de Perdão que saem dos 
lábios de Jesus. O perdão supremo oferecido a quem O crucificou, mostra-nos até onde pode chegar a misericórdia 
de Deus. Maria atesta que a misericórdia do Filho de Deus não conhece limites e alcança a todos, sem excluir 
ninguém”.  (Papa Francisco, Misericordiae Vultus Nº 24)

 

17 Dom XVI Domingo do Tempo Comum – “Uma só coisa é necessária”. (Lc 10, 38-42) 

18 Seg P. do Mês -  “Sede bondosos e compassivos..., perdoando-vos mutuamente...” (Ef 4,32) 



19 Ter 
Mt 12, 46-50 

Ser família de Jesus. Como está o nosso relacionamento com Deus e com os outros? Somos chamados a um 
relacionamento que gera Jesus e que vê em cada irmão a presença dEle. Quem faz a vontade de Deus, quem ama, se 
torna família de Jesus e constrói este relacionamento onde vive. Ser família. 

20 Qua 
Mt 13, 1-9 

As sementes caíram em terra boa. A terra boa para o plantio não pode ser dura, cheia de pedras ou de espinhos. Na 
terra boa as coisas podres se tornaram adubo. No coração que ama também. É um desafio quebrar a dureza da falta 
do perdão, lançar fora as pedras das dores do passado ou viver o momento presente. Mas quando somos livres os 
frutos são abundantes. Que terra somos? Ser terra boa.  

21 Qui 
Mt 13,10-17 
S. Lourenço de 
Bríndisi 

A quem tem será dado. Às vezes, “ficar mal” é uma escolha nossa. Fazer as coisas com má vontade diminui a nossa 
alegria. Complicar as coisas também. A alegria evangélica surge das coisas simples. É difícil experimentar a vida da 
Palavra vivendo só de forma racional. O Amor vai além da razão.  Quem ama cresce no amor. Quem deixa de amar, 
vai perdendo até o pouco amor que tem. Crescer no Amor.  

22 Sex 
Jo 20, 1-3. 11-
18 
Sta. Maria 
Madalena 

Eu vi o Senhor. Existem momentos em que, como foi para Madalena, tudo fica escuro dentro e fora de nós.  
Olhamos o túmulo de nossa tristeza e as pedras de nossas dores, e não vemos a luz do amor de Deus. Ao invés de 
chorar sobre as nossas dores podemos viver a Palavra indo ao encontro dos outros. Madalena, na dor, encontrou 
Jesus. Podemos encontra-lo em cada dificuldade, chama-lo pelo nome e depois ir ao encontro dos irmãos. Jesus 
Abandonado é alegria da ressurreição. Abraçar a dor. 

23 Sáb 
1 Jo 4-16 

Quem permanece no amor, permanece em Deus. Com esta Palavra gostaríamos de nos lembrar de irmã Odete que, 
a um ano atrás, no dia 24 de julho, entrou para a eternidade. O sorriso, a acolhida, a simplicidade nos 
relacionamentos, são a marca de pessoas que permanecem em Deus, porque amam. O Ano da Misericórdia para a 
Fazenda da Esperança e para as Irmãs Franciscanas de Siessen, é acompanhado pela presença humilde e sorridente 
desta irmã. O Amor é mais forte que a morte.  

24 Dom XVII D. T. C. – “Pedi e recebereis; procurai e achareis; batei e a porta será aberta”. (Lc 11, 1-13) 

25 Seg S. Tiago Apóstolo / P. Mês -  “Sede bondosos e compassivos..., perdoando-vos mutuamente...” (Ef 4,32) 

26 Ter 
Eclo 44, 1.10-
15 
S. Joaquim e 
Sta. Ana 

Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Jesus teve uma família nessa terra e também teve avós. Hoje nos 
lembramos deles. Como cada um de nós gostaria de ser lembrado depois da morte? Como gostaríamos de nos 
lembrar das pessoas que partem? Nossa vida é uma só e fomos feitos para amar. O tempo que temos é “hoje”. 
Lembremo-nos de que a eternidade é uma realidade que espera a todos.  Em nossas orações hoje poderíamos nos 
recordar de nossos avós, vivos e falecidos. Fazer o bem.  

27  Qua 
Mt 13, 44-46 

Compra aquela pérola. Construir a eternidade é o maior investimento que podemos fazer. Na vida podemos 
conseguir alguma riqueza. Mas existe uma riqueza maior que é dada para quem é capaz de entregar toda sua vida 
para fazer o bem. A Palavra faz o convite para quem tem coragem de arriscar. Os bens da terra passam rápido. A vida 
doada a Deus permanece. Oferecer o melhor com alegria.  

28 Qui 
Jr 18, 1-6 

Tornar-se como um vaso novo. A argila molhada nas mãos do artesão é flexível. Nosso Artesão nos molda com duas 
“mãos”: Jesus no nosso meio e Jesus na cruz, o Abandonado. São duas expressões de um único Jesus. Geramos sua 
presença entre nós através da unidade com os irmãos. É um relacionamento que destrói o nosso “vaso” velho e nos 
faz novos a cada dia. Jesus abandonado renova em nós a escolha diária de Deus, sempre, logo e com alegria. Com Ele 
nossa vida se refaz. Renovar nossa vida no Amor. 

29 Sex 
1 Jo 4, 7-16 
Sta. Marta 

Se Deus nos amou devemos amar-nos uns aos outros. Quem experimentou a vida da Palavra não consegue ficar 
indiferente frente às dores do mundo. O primeiro “outro” a quem podemos amar é o que vive ao nosso lado. Mas 
podemos ir além. Muitos hoje se doam nos Grupos Esperança Viva, que é uma das expressões do Carisma da 
Esperança. O GEV é formado por pessoas generosas que, vivendo em suas casas, procuram levar a vida da Palavra 
aos diversos ambientes da sociedade. Muitas famílias tiveram a sua vida transformada graças a essas pessoas de 
coragem. O amor é gratuito.  Amar a todos.  

30 Sáb 
Os 14, 2-4 
S. Pedro 
Crisólogo 

Voltar para a misericórdia.  Voltar para Deus é voltar ao Amor original. As dores que guardamos, as perdas que não 
superamos e o perdão que não damos, nos afastam de Deus, dos outros e de nós mesmos. Agressões e abusos 
geram sofrimentos e enchem a vida de medo, raiva, culpa e decepção. Mas romper com o Amor nunca vale a pena. É 
Ele quem tem a força para curar nossa alma ferida. Podemos fazer deste dia o dia da misericórdia e do retorno a 
Deus. Mesmo sendo difícil, temos a possibilidade de nos livrar do mal e recomeçar. Este tempo é um convite ao 
perdão e à misericórdia. Voltar para Deus. 

31 Dom XVIII D. T. C. – “Tomai cuidado contra todo tipo de ganância”. (Lc 12, 13-21) 

 

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/

