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Agosto de 2016 
Obs.: É o mês de oração pelas diversas vocações na Igreja. Peçamos a Deus vocações para a Família da Esperança. Aos 

sábados uma pequena reflexão sobre a misericórdia. No fim dos comentários, uma segunda opção de proposta diária.  

Palavra de Vida Diária

01 Seg Palavra  do  Mês:  “Um  só  é  vosso  Mestre  e  todos  vós  sois  irmãos”.  (Mt  23,8)  /  Sto.  Afonso

02 Ter  
Mt  14,  22-‐36  
Indulgência  
da  
Porciúncula-‐  
Perdão  de  
Assis  

Coragem!  Sou  eu.  Não  tenhais  medo!  Não  é  fácil  ver  o  posi=vo,  ou  o  Amor  de  Deus,  nas  “noites”  de  sofrimentos  e  
dificuldades.  Os   ventos   e   as   ondas   da   vida   às   vezes   são  muito   fortes.   Chega   o  momento   onde   parece   que   não  
temos  onde  nos  apoiar.  Quando  acreditamos  no  Amor  somos  capazes  de  ouvir,  em  cada  dificuldade,  uma  voz  que  
nos  acalma  e  diz:  “Sou  Eu”.  Dificuldades  com  pessoas,  doenças,  fracassos,  recordações  dolorosas,  e  tantas  outras  
coisas  podem  ganhar  um  nome  hoje.  Reconhecer  Jesus.  

03 Qua  
Mt  15,  21-‐28  

Senhor,   socorre-‐me.   A  mulher   que   suplicou   recebeu  uma   resposta  dura.   Se   Jesus   ama   sempre  porque   a   tratou  
assim?  Certamente  por  amor.  Às  vezes  Deus  quebra  a  nossa  dureza  com  respostas  duras.  Existem  coisas  como  o  
orgulho,  a  arrogância  e  autossuficiência  que  se   tornam  uma  presença  maligna  na  nossa  vida  e  na  de  quem  vive  
conosco.  São  a=tudes  que  revelam  feridas  que  ainda  não  foram  curadas.  Hoje  pode  ser  um  bom  dia  para  revermos  
como  tratamos  os  outros  é  expulsar  as  coisas  nega=vas  do  coração.  E  quando  precisarmos  de  ajuda  tenhamos  a  
coragem  de  pedir,  seja  a  Deus  ou  aos  irmãos.  Acreditar  no  Amor.

04 Qui  
Jr  31,  31-‐34    S.  
João  Maria  
Vianney

Perdoarei   sua  maldade   e   não  mais   lembrarei   o   seu   pecado.   O   sen=mento   de   culpa   nos   esmaga   deixando-‐nos  
caídos  em  nossos  erros  e   fracassos.  O  arrependimento,  ao  contrário,   faz   recomeçar  porque  acredita  no  Amor.  O  
mal  que  fizemos  geralmente  tem  consequências  que  devemos  assumir,  mas  lembremo-‐nos:  O  pecado  é  um  saldo  
nega=vo,  uma  dívida  que  Alguém  já  pagou  por  nos  na  cruz.  Acreditar  no  perdão.

05 Sex  
Mt  16,  24-‐28

Que   adianta   ganhar   o   mundo   e   perder   a   vida?   É   a   pergunta   de   Jesus.   Em   um   comportamento   egoísta   o  
importante   é   ganhar   sempre,   passando   por   cima   de   tudo   e   de   todos.   É   uma  mentalidade   que   deixa   de   lado   a  
família,  os  outros  e  principalmente  Deus,  para  “ganhar”.  E  depois?  Perder  a  saúde,  a  paz,  os   relacionamentos,  a  
própria   vida   e   a   alma.   As   vitórias   profissionais   e   pessoais   são   importantes,   mas   podem   se   tornar   um   prejuízo  
quando  descuidamos  do  essencial.  A  vida  passa  rápido.  Amar,  sempre  vale  mais.  

06 Sáb  
Mt  25,  31-‐40        
Transfigura-‐  
ção  do  Senhor

PraCcar  atos  de  misericórdia.  Existem  sete  Obras  de  Misericórdia  chamadas  de  “corporais”:  Dar  alimento  a  quem  
passa  fome,  dar  de  beber  a  quem  tem  sede,  dar  roupa  a  quem  não  tem,  acolher  andantes  e  peregrinos,  visitar  ou  
cuidar   dos   doentes,   visitar   os   presos   e   enterrar   os  mortos.      Existem  outras   sete   que   são   “espirituais”:   Perdoar,  
suportar  o  próximo  com  paciência,  consolar  quem  está  triste,  ensinar,  dar  bons  conselhos,  corrigir  com  caridade  a  
quem  erra  e  orar  pelos  vivos  e  mortos.  Agora  é  só  pra=car.

07 Dom XIX  D.  T.  C.  -‐  “Onde  está  o  seu  tesouro,  aí  estará  também  o  seu  coração”.  (Lc  12,  32-‐48)

08 Seg Palavra  do  Mês:  “Um  só  é  vosso  Mestre  e  todos  vós  sois  irmãos”.  (Mt  23,8)  /  São  Domingos  

09 Ter  /Mt  18,  
1-‐5.  10.  12-‐14  
Sta.  Teresa  B.  
da  Cruz  (Edith  
Stein)

Tornar-‐se  pequeno  como  criança.  A  criança  “pequena”  foi  a  resposta  de  Jesus  para  quem  perguntou  quem  seria  o  
“maior”.   Existe   uma   criança   que   vive   em   nós   cheia   de   beleza,   pureza   e   bondade.   E   pode   ser   que   essa   criança  
carregue   feridas.   Nossa   criança   interna   precisa   ser   saudável,   pois   é   ela   quem   comanda   nossas   reações   de  
“adultos”.  Para  isso  o  perdão  diário  e  os  atos  de  amor  são  fundamentais,  pois  são  terapêu=cos.  Quando  voltamos  a  
ser  crianças  saudáveis  nos  tornamos  adultos  realizados.  Ser  criança.  

10 Qua  
Jo  12,  24-‐26  
S.  Lourenço,  
diácono

Se  alguém  quer  me  servir,  siga-‐me.  Servir  é  a  palavra  de  ordem  para  quem  quer  viver  no  Amor.  Aquele  que  nos  
deu  a  medida  para  amar  amou  até  o  fim,  na  cruz.  Não  é  possível  seguir  a  esse  mestre  sem  amar.  É  um  amor  que  
serve,  chegando  a  carregar  a  cruz  e  dar  a  vida.  Os  “serviços”  e  cruzes  de  hoje  podem  se  tornar  lições  de  amor  se  
es=vermos  ligados  ao  mestre  e  aos  irmãos.  Servir.

11 Qui  
Mt  18,  21-‐  
19,  1  
Sta.  Clara  de  
Assis

Perdoar  sempre.  Perdão  não  é  mágica.  É  a  dura  e  bela  decisão  de  recomeçar  sempre.  A  resposta  de  Jesus  poderia  
também  ser  entendida  assim:  “Existem  coisas  que  não  conseguimos  perdoar  completamente  em  uma  única  vez”.  O  
perdão   é   um   exercício   que,   quando   colocado   em   prá=ca   a   cada   dia,   em   pequenas   coisas,   nos   transforma   em  
atletas  recordistas  na  arte  de  amar.  Mais  que  a  presença  psica  da  pessoa  a  quem  perdoamos,  importa  o  quanto  em  
nossa  mente  e  coração  passamos  a  querer  o  seu  bem.  Perdoar.

12 Sex  
Mt  19,  3-‐12  

Quem  puder  entender,  entenda.  Ser  casado  ou  consagrado  não  é  o  mais  importante.    O  mais  importante  é  fazer  a  
vontade  de  Deus.  É  amar.  O  Amor  não  nos  permite  viver  de  qualquer  jeito.  O  “jeito  de  viver”  para  nós  é  aquele  que  
a  Palavra  propõe.  Porém,  cada  um  recebe  um  chamado  único  que  lhe  permite  dizer  sim  ou  não  à  vida  com  Deus.  
Entender  o  Amor  é  para  quem  o  coloca  em  prá=ca.  Compreender  vivendo.

13 Sáb  
Lc  6,  36-‐38

Usar  a  medida  da  misericórdia.  “A  misericórdia  traz  em  seu  nome  outras  duas  palavras:  ‘miseria’  e  ‘cor’  (‘miséria’  
e  ‘coração’).  Fala-‐se  de  misericórdia  quando  a  miséria  alheia  toca  e  sacode  teu  coração.  Todas  as  obras  boas  que  
realizamos  nesta  vida  caem  dentro  da  misericórdia”.  (S.  AgosSnho;  s.  358,  1)



14 Dom XX  Domingo  do  Tempo  Comum  -‐  “Eu  vim  para  lançar  fogo  sobre  a  terra...”  (Lc  12,  49-‐53)

15 Seg Palavra  do  Mês:  “Um  só  é  vosso  Mestre  e  todos  vós  sois  irmãos”.  (Mt  23,8)

16 Ter  
Mt  19,  23-‐30

Deixar  tudo  por  Jesus.  Quem  se  dispõe  a  amar  tem  muitas  inicia=vas  para  fazer  o  bem  usando  a  cria=vidade.  E  a  
cria=vidade  que  Deus  nos  deu  pode  nos  levar  bem  longe.  Existem  muitas  comunidades  no  Brasil,  América  La=na,  
África,  Europa  e  Ásia  que  aguardam  a  resposta  de  pessoas  corajosas  que  abracem  a  aventura  de  seguir  Jesus.  Já  
pensou  em  par=cipar  de  uma  missão?  Cria=vos  e  corajosos.  

17 Qua  
Mt  20,1-‐16a  

Os  úlCmos  serão  os  primeiros.  A  lei  em  Israel  estabelecia  que  era  justo  pagar  o  salário  combinado  no  fim  do  dia  
(Lv  19,  3;  Dt  24,  15).  No  Evangelho  tanto  o  convite  e  o  pagamento  combinado  são  iguais  para  todos.  O  Amor  não  
faz   dis=nção   entre   quem   chegou   antes   ou   depois.   Alguns   em   nossas   Fazendas   da   Esperança,   por   causa   de   um  
tempo  maior  de  caminhada  querem  entrar  na  “aposentadoria  de  amar”,  enquanto  muitos  que  chegam  por  úl=mo  
se  lançam  intensamente  em  viver  a  Palavra.  Para  viver  a  Palavra  não  conta  tempo  de  caminhada,  idade,  formação  
ou  orientação  religiosa,  estudos,  país  de  origem  e  muito  menos  o  passado.  O  que  conta  é  “amar  hoje”  com  gestas  
concretos.    Viver  bem  o  momento  presente.

18 Qui  
Mt  22,1-‐14  
Sta.  Helena

VesCr  a  roupa  de  festa.  A  festa  de  casamento  no  Evangelho  é  a  nova  aliança  de  amor  que  Deus  fez  conosco  por  
meio   de   seu   Filho.   Todos   somos   convidados.   Porém,   não   é   possível   entrar   com   a   roupa   do   “homem   velho”   (o  
pecado),  mas   somente   reves=dos  do   “Homem  novo”   (Jesus).     Nos   reves=mos  do   “Homem  Novo”   cada  vez  que  
somos  capazes  de,  por  causa  do  Amor,  fazer  o  bem  aos  irmãos.  

19 Sex  
Mt  22,34-‐40  
S.  João  Eudes

Amar  a  Deus  e  ao  próximo.  Jesus  não  diz  que  alguém  tem  que  amar  primeiro  a  si  para  depois  amar  ao  outro¹.  Para  
amar  eu  preciso  do  outro.  E  o  primeiro  é  o  próprio  Deus.  Ter  uma  boa  autoes=ma,  cuidar  da  própria  saúde,  do  
corpo,  da  mente  e  da  alma  tornam-‐se  amor  no  relacionamento  posi=vo  com  os  que  vivem  conosco.  O  amor  só  é  
amor  enquanto  circula.  Quando  se  fecha  torna-‐se  egoísmo.  Só  podemos  dar  amor  quando  temos,  mas  só  temos  
amor  enquanto  o  doamos.  Entendeu?  É  “tudo  junto”.  Amar  a  todos.  

20 Sáb  
Lc  5,  1-‐11  
São  Bernardo

Recomeçar  na  misericórdia.  Nossas  misérias  não   impedem  os  milagres.   “Quanto  mais  nos   sen=mos  miseráveis,  
tanto  mais  devemos  confiar  na  misericórdia  de  Deus.  Porque,  entre  a  misericórdia  e  a  miséria,  há  uma  ligação  tão  
grande  que  uma  não  pode  se  exercer  sem  a  outra”.  (São  Francisco  de  Sales)

21 Dom Solenidade  da  Assunção  -‐  “Alegrou-‐se  o  meu  espírito  em  Deus,  meu  Salvador”.  (Lc  1,  39-‐56)

22 Seg Palavra  do  Mês:  “Um  só  é  vosso  Mestre  e  todos  vós  sois  irmãos”.  (Mt  23,8)  
Nossa  Senhora  Rainha

23 Ter  
Mt  13,44-‐46  
Sta.  Rosa  de  
Lima

Buscar  o  Tesouro.  É  importante  ter  um  obje=vo  na  vida.  No  evangelho  a  vocação  é  o  chamado  de  um  Deus  que  nos  
ama  imensamente.  Todos  nós  nascemos  para  amar.  A  vocação  é  verdadeira  quando  é  para  o  bem  dos  outros.  Por  
causa  da  eternidade  cada  um  é  chamado  nesta  vida  para  uma  missão  única  e  intransferível.  Ainda  não  sabe  qual  é  
a  sua  missão?  Ele  disse  que  se  manifestará  a  quem  o  ama  (Jo  14,21).  Quem  vive  a  sua  vocação  por  causa  do  Reino  
de  Deus  encontrou  um  tesouro  precioso.  Amar  sempre.

24 Qua  
Jo  1,  45-‐51  
São  
Bartolomeu

Vereis  o  Céu  aberto.  Natanael  não  deu  muita  importância  a  Jesus  por  este  ser  de  Nazaré.  Não  reconhecia  quem  
estava  diante  dele.  A  “figueira”  de  nossa  história,  com  as  suas  sombras,  está  sempre  debaixo  do  olhar  do  amor  de  
Deus.   Em   cada   situação   podemos   encontrar   esse   olhar,   também   nas   dores,   vergonhas,   fracassos,   cansaços   e  
decepções.      Cada   pessoa,   acontecimento,   trabalho,   pequenos   ou   grandes   gestos   podem   se   tornar   presença   de  
Jesus.  Não  importa  a  origem.  É  sempre  Ele.  Reconhecer  Jesus.  

25 Qui  
Mt  24,  42-‐51  

Ficai   preparados.   Nos   preparamos   para   a   eternidade   fazendo   o   bem,   amando,   no   momento   presente.   Muitas  
vezes,  esperando  o  futuro  deixamos  de  viver  hoje.  Chegam  as  dores?  Podemos  abraçar.  Alguém  precisa  de  ajuda?    
Podemos  ajudar.  Vem  o  desânimo?  Recomeçar.  Podemos  assumir  juntos  essa  proposta?  Fiquemos  atentos  a  cada  
nova  possibilidade.  É  treinamento  para  campeões.  

26 Sex  
Mt  25,  14-‐30  

A  quem  tem  será  dado.     Esconder  o  amor,  deixar  de  fazer  o  bem,  é  um  péssimo  negócio.  O  amor  é  algo  que  só  
temos   quando   damos.   Quanto   mais   fazemos   o   bem,   mais   ele   cresce   em   nós.   Quanto   menos   amamos   mais  
mesquinhos,  racionalistas  e  egoístas  nos  tornamos.  Viver  sem  amar  é  viver  o  inferno.  Quem  não  quer  amar  culpa  a  
Deus  pelo  sofrimento.  Quem  ama  experimenta  que  Ele  é  Amor.  Crescer  no  Amor.  

27   Sáb  
At  3,  1-‐10  
Sta.  Mônica/  
†  D.  Helder

Viver  a  misericórdia  na  ação,  palavra  e  oração.  “Eu  te  indico  três  maneiras  de  pra=car  a  misericórdia  para  com  o  
próximo:  a  primeira  é  a  ação,  a  segunda  a  palavra  e  a  terceira  a  oração.  Nesses  três  graus  repousa  a  plenitude  da  
misericórdia,  pois  cons=tuem  uma  prova  irrefutável  do  amor  por  mim.  É  deste  modo  que  a  alma  glorifica  e  honra  a  
Minha  misericórdia”  (Diário  de  Sta.  Faus=na,  742).  

28 Dom XXII  Domingo  do  tempo  Comum  –  “Quem  se  eleva  será  humilhado”.  (Lc  14,  1.  7-‐14)  
Santo  AgosCnho

29 Seg Palavra  do  Mês:  “Um  só  é  vosso  Mestre  e  todos  vós  sois  irmãos”.  (Mt  23,8)  
Mar4rio  de  São  João  Ba8sta



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) 
 Nota¹: Mt 22, 39; Nota Z; Tradução Ecumênica da Bíblia (T.E.B.). 

30 Ter  
1  Cor  2,  
10-‐16

Não   recebemos   o   espírito   do   mundo,   mas   o   Espírito   de   Deus.   Quando   nos   alimentamos   de   “mundo”  
desenvolvemos   o   espírito   de   compe=ção,  medo   e   ódio.   O   Espírito   de   Deus   nos   faz   família.   Somos   capazes   de  
perdoar?  Construímos   família   com  quem  vive  ao  nosso   lado?  Quem  não  perdoa  não  consegue  “ser   família”  em  
lugar  nenhum.  Lancemos  fora  as  dores  que  nos  ferem,  os  pequenos  e  grandes  desejos  de  vingança,  as  mágoas,  a  
manipulação  e  o  vocabulário  pesado.  O  Espírito  de  Deus  gera  entre  nós,  alegria,  firmeza,  sobriedade,  gratuidade.    
Lancemos  fora  nosso  “homem  velho”.  Reves=r-‐se  do  “Homem  Novo”.  

31 Qua  
Lc  4,  38-‐44  
S.  Raimundo  
Nonato

Ela  se  levantou  e  começou  a  servi-‐los.  É  a  a=tude  de  quem  foi  tocado  por  Jesus.  Hoje  a  febre  da  indiferença,  do  
egoísmo  e  do   individualismo  mata  muita  gente.  Quem  se  encontra  com  o  Amor   recupera-‐se  de   seus  vícios,  das  
doenças  da  alma  e  de  suas  consequências.  Torna-‐se  capaz  de  amar,  servindo.  Um  dos  sinais  de  recuperação  entre  
nós  é  a  capacidade  de  servir.  Servir.

http://www.focolare.org

