
 

Setembro de 2016 
Obs.: É o mês dedicado à Bíblia. Será que os nossos, que estão nas Fazendas, conhecem a Bíblia e sabem como manusear? 
Aumentemos o nosso relacionamento com a Palavra principalmente com experiências. Aos sábados uma pequena reflexão sobre a 
misericórdia. No fim dos comentários, uma segunda opção de proposta diária.  

01 Qui 
Lc 5,1-11 
Sta. Beatriz 
da Silva 

Lançar novamente as redes. Quase todos já experimentamos o cansaço e o desânimo diante de esforços que não 
deram resultados. Atenção. Uma coisa é “fazer” e outra é “fazer por causa da Palavra”. Simão e os companheiros 
voltaram ao mesmo lago, com o mesmo barco, mesma rede, mas com algo diferente: A Palavra. É provável que 
hoje convivamos com as mesmas pessoas ou no mesmo ambiente de sempre. Mas tudo pode ser diferente. Com 
a rede da Palavra podemos avançar em águas mais profundas e experimentar o milagre do bem que se multiplica 
quando fazemos por amor. Recomeçar.  

02 Sex 
1 Cor 4, 1-5 

Não julgar. Às vezes gastamos mais energia julgando os erros dos outros que fazendo o bem. A Palavra em sua 
sabedoria nos chama a viver o amor e não o julgamento. Expor os erros de alguém não faz de nós pessoas 
melhores. O Amor pede o esforço de olhar o outro a partir do positivo. E quando é necessário apresentar um 
erro, ou corrigir, deveríamos nos perguntar: “Estou fazendo para o bem?;” “é o momento?;” “sou eu a pessoa 
certa para isso?;” Somos irmãos e não juízes uns dos outros.  Perdoar.  

03 Sáb 
Tg 2, 1-13 
S. Gregório 
Magno 

Misericórdia com os mais necessitados. “Ama Jesus crucificado em ti... mas ama-o sobretudo fora de ti, nos 
irmãos...Se entre esses puderes ter preferencias, ama-o nos mais pecadores, nos mais miseráveis, mais 
maltrapilhos, nos mais repugnantes, nos mais abandonados, nos marginalizados da sociedade, nos mais 
desgraçados. Quem, vindo de uma longa corrente de pecados, está no Pai por pura misericórdia, é igual, perante 
Deus, ao inocente que ali chegou à custa do amor”. (Chiara Lubich - Ideal e Luz - pag. 140) 

04 Dom XXIII Dom do T. C. – “Quem não carrega a sua cruz... não pode ser meu discípulo”. (Lc 14, 25-36) 

05 Seg P. V. M.: “Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é Deus”. (1 Cor 3, 22-23) / M. Teresa de Calcutá 

06 Ter 
1 Cor 6,1-11 

Fostes lavados, santificados e justificados. De algum modo todos nós já sofremos alguma injustiça. Porém, os 
sofrimentos que passamos e as marcas da nossa história não podem ser desculpa para a vingança, ódio ou falta 
de perdão. Os momentos de tensões e discussões que acontecem entre nós deveriam servir para encontrar 
soluções e não para proclamar vencedores e derrotados. A vida da Palavra nos purifica e ensina a combater a 
injustiça fazendo o bem. Vencer o mal com o bem.  

07 Qua 
Lc 6, 20-26 

Alegrai-vos. Será grande a vossa recompensa no céu. Deus não nos promete alegria eterna aqui. Nesta vida nos 
esforçamos para renovar a alegria a cada dia, encontrando o Amor que existe em cada dor. É o escândalo do 
Evangelho: A alegria, ressureição, nasce do encontro com a cruz. A dor abraçada e oferecida torna-se fonte de 
alegria verdadeira. “A tristeza só é triste para quem não sabe amar”. Viver a alegria.  

08 Qui 
Mt 1, 1-
16.18-23 
Natividade 
de Maria 

Gerar Jesus entre nós. O nome identifica. O Evangelho sempre apresenta muitos nomes. Hoje lembramos o 
nascimento de Maria. Seu nome se tornou grande por causa d’Aquele que ela gerou. Também nós participamos 
desta grandeza quando geramos Jesus em nosso meio. Para gerar Jesus no meio é necessário: “Ter uma vida 
interior de relacionamento com ‘aquela voz’ do Amor; ter experiências concretas da Palavra; ter a disposição de 
dar a vida por aqueles que vivem conosco”.  Viver na unidade.  

09 Sex 
1 Cor 9,16-
19.22-27 

Por causa do Evangelho eu faço tudo. Existe quem faça “tudo” pela profissão, pelo esporte, pela família e também 
por coisas negativas como droga, vingança, etc... Um atleta sério faz “tudo” para se superar, é exigente e fiel em 
seu treinamento e não desanima diante dos desafios. Para anunciar o amor é necessário aumentar a capacidade 
de amar. O testemunho verdadeiro acontece quando nos tornamos campeões em praticar o bem, na fidelidade e 
na vida da Palavra. Anunciar com a vida.  

10 Sáb 
Lc 15, 11-32 

Agir com Misericórdia. “A caridade mantém-se com a verdade e a verdade é a misericórdia pura com a qual 
devemos estar revestidos dos pés à cabeça... O meu irmão retorna? Devo vê-lo de modo novo como se nada 
houvesse acontecido e reiniciar a vida com ele, na unidade de Cristo, como da primeira vez, porque nada mais 
existe.” ( Chiara Lubich - Ideal e Luz pag. 144) 

11 Dom XXIV Domingo do Tempo Comum – “Seu pai o avistou e sentiu compaixão”. (Lc 15, 1-32) 

12 Seg Palavra de Vida do Mês: “Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é Deus”. (1 Cor 3, 22-23) 

13 Ter 
Lc 7, 11-17 
S. João 
Crisóstomo 

Ter Compaixão. Diferente dos outros milagres, aqui Jesus age sem que peçam, sem o pedido da viúva que chora 
diante da morte do filho único. Jesus conhecia uma outra mãe que um dia veria seu Filho único morto. A sua 
própria mãe. A compaixão é o ato de nos colocarmos no lugar da outra pessoa, fazendo por ela aquilo que 
gostaríamos que fosse feito a nós se estivéssemos na mesma situação. Fazer-se um com o irmão. 

14 Qua 
Jo 3, 13-17 
Exaltação da 
Sta.  Cruz 

Ter a vida eterna. Para muitos, falar de eternidade, de salvação, parece algo fora da atualidade, e falar em 
abraçar a cruz algo fora da lógica. Não foi diferente no tempo de Jesus. Seu anúncio parecia loucura. Será que 
uma mãe é capaz de fazer loucuras para salvar a vida do filho? A cruz é loucura do Amor de Deus. Exaltemos hoje 
o Amor da cruz, oferecendo pelos irmãos as dores deste dia.  Abraçar a cruz.  

15 Qui   
Jo 19,25-27  
 N. Sra. das 
Dores 

Ficar de pé junto a Jesus. A dor que não é doada, que não se abre, pode se tornar desespero, raiva, tristeza, 
vingança e morte. Quando é doada tem a força de gerar perdão, unidade e vida, como foi para Jesus em sua cruz, 
morte e ressurreição. Ele não tem apegos. Abre mão de tudo. Seu gesto, com Maria e João, faz nascer uma nova 
família com a humanidade. A dor pode nos dobrar ou nos colocar de pé. Nos isolar ou nos unir aos outros. Doar a 
dor é um imenso ato de amor, e o amor, nos faz Família. Doar a dor.  



16 Sex 
Lc 8, 1-3 
S. Cornélio e 
S. Cipriano 

Ajudar com os bens. Viver a Palavra vai muito além de discursos ou belas ideias. As obras para fazer o bem nesta 
terra custam, também materialmente. Ninguém pode ser coagido a doar. Existem os que não tem como ajudar. 
Alguns doam o tempo e a própria vida.  E outros, que podem, ajudam financeiramente, materialmente. Existem 
muitos que precisam de ajuda. Podemos usar os bens para fazer o bem. 

17 Sáb 
Lc 15, 1-7 

Misericórdia. “É o amor aos outros, em forma de misericórdia... que faz abrir os braços e o coração aos infelizes, 
aos mendigos, aos martirizados da vida, aos pecadores arrependidos. Amor que sabe acolher o próximo 
desencaminhado seja ele amigo, irmão ou desconhecido, e o perdoa muitas vezes. Amor que faz mais festa a um 
pecador que volta do que a mil justos...Amor que não mede e não será medido”. (Chiara Lubich – Ideal y Luz pag. 
127) 

18 Dom XXV Dom. do T.C. – “Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes”. (Lc 16, 1-13) 

19 Seg Pal. de V.do Mês: “Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é Deus”. (1 Cor 3, 22-23) / S. Januário 

20 Ter 
Pr 21,1-6.10-
13 

É o Senhor quem sonda os corações. Atitudes de arrogância, orgulho, mentira, zombarias e falta de caridade 
indicam a existência de feridas internas, medo, raiva e insegurança. As aparências e outras defesas que temos 
não nos realizam por inteiro. Somos amados por Deus, e quando acreditamos no Amor as feridas podem ser 
curadas. Quando somos guiados pelo Amor, o perdão se manifesta. Corações curados são portadores da 
Esperança e da Unidade. Curar-se.  

21 Qua 
Mt 9, 9-13 
S. Mateus 

Segue-me. Jesus chamou um pecador. Ele também faz um convite pessoal a nós. Podemos segui-lo mesmo com 
nossos limites? É possível. Vale a pena arriscar-se nessa divina aventura.  Limites e erros do passado não nos 
impedem. Ele nos chama e espera uma resposta. O que você dirá? Seguir o Amor. 

22 Qui 
Ecl 1, 2-11 
 
S. Maurício 

Tudo é vaidade. Outra tradução: “Ilusão das ilusões¹, tudo é ilusão”. Nossa vida passa rápido. Quem hoje se apega 
aos bens, ao físico, a pessoas, conhecimentos, logo verá que tudo passa. Chegam momentos na vida em que 
nada é capaz de preencher nosso vazio e nossa dor. Existe uma sabedoria divina que nos ensina a busca o 
essencial. O Amor nos preenche e dá sentido à nossa existência. Quem faz o bem, principalmente na dor, é capaz 
de experimentar nessa vida gotas de eternidade. Buscar o essencial.  

23 Sex 
Ecl 3,1-11 
S. Pio de 
Pietrelcina 

Tudo tem seu tempo. O nosso tempo é agora quando vivemos bem o momento presente. Viver do passado ou 
com medo do futuro é receita para a infelicidade. É tempo de estudar? Trabalhar? Descansar? Orar? De 
recuperação? Vivamos bem esses momentos. E se temos muitas coisas para fazer, vivamos cada uma de cada 
vez, no Amor.  Um remédio que ajuda a combater o estresse é “viver bem o momento presente”. 

24 Sáb 
Mt 19, 16-22 
S. Geraldo  

Misericórdia na partilha.  “Há quem seja rico de presunção, de vangloria... há quem seja rico de preocupações... 
Não tem a alegria, paz e caridade que são do Reino dos Céus...Há quem seja rico dos próprios pecados, e por eles 
chora e se tortura, ao invés de deixá-los arder na misericórdia de Deus e olhar para frente, amando a Deus e ao 
próximo, pelo tempo em que não amou”.  (Chiara Lubich – Ideal y Luz pag. 172) 

25 Dom XXVI D.T.C. - “Lázaro queria matar a fome com as sobras que caiam da mesa do rico”. (Lc 16,19-31) 

26 Seg P.  V. M.: “Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é Deus”. (1 Cor 3, 22-23) / S. Cosme e Damião 

27  Ter 
Lc 9, 51-56 
S.Vicente de 
Paula 

Seguir adiante. Jesus não ficou parado na atitude dos samaritanos e nem buscou vingança ou atitudes de ódio 
contra eles. Apenas seguiu para outro povoado. Não deveríamos parar de fazer o bem por causa das atitudes dos 
outros, das incompreensões ou mesmo por causa de nossas próprias falhas. A Palavra nos convida a seguir em 
frente mesmo quando as coisas não dão certo. Perdoar e seguir em frente. 

28 Qua 
Lc 9, 57-62 

Por a mão no arado sem olhar para traz. A Palavra de hoje é convite e alerta. As pessoas, as coisas, as 
responsabilidades, os limites, etc., não são desculpas para deixar de seguir o Bem. Nossa vocação é amar. 
Podemos ajudar muitos a se levantarem do desânimo, do vício e da morte sendo apóstolos da Esperança. Torna-
se feliz quem procura fazer o outro feliz. Seguir em frente fazendo o bem.  

29 Qui 
Jo 1, 47-51 
S. Miguel, 
Gabriel e 
Rafael 

Vereis os anjos de Deus. Às vezes é difícil reconhecer a presença de Deus, principalmente quando estamos 
“debaixo da figueira” da dor ou do pecado. Ele, “elevado sobre árvore da cruz”, nos deu o fruto da vida nova, e 
nos uniu ao Céu. Seus olhos nos veem e querem atrair o nosso olhar. Existe sempre uma presença angelical que 
nos acompanha. É o amor de Deus. Quando percebemos sua presença em cada gesto de amor, ou o abraçamos 
na dor, o céu se abre também para nós. Reconhecer o Amor.  

30 Sex 
Lc 10, 13-16 
S. Jerônimo  

Escutar aquela voz. Não seria fantástico acordar e perceber que tudo ao redor se tornou mais bonito? A esposa, o 
esposo, os filhos, os familiares, os conhecidos, as ruas, a cidade... seria algo único. Isso é possível. Existe uma voz, 
que é Amor, e que pode de forma firme e doce nos orientar a cada momento². Pode transformar nossa vida. 
Quando nos deixamos conduzir por esta voz somos capazes de mudar as nossas atitudes, abraçar as dificuldades 
e redescobrir a beleza do Amor em nós e nos outros. Escutar. 

 

 

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).   
הבלים הבל ¹ :“sopro dos sopros, pura inconsistência, pura ilusão” – Schökel, Luiz A.; Dicion. B. Hebraico-Português.  

²Cf. Chiara Lubich, 1981, O “Sim” do homem a Deus.  

                

http://www.focolare.org/

