
 

Outubro de 2016 
Importante: É o mês dedicado às missões. Quem está em unidade ao nosso estilo de vida tem o direito de ser convidado para a 

divina aventura das missões.  Será que os que terminam o ano já sabem quais são as missões que teremos nos próximos meses? 

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

 
 
Sta. Terezinha 
do M. Jesus 

 Doar a Misericórdia. “Não exista no mundo um irmão que, depois de ter pecado o quanto pôde pecar, após ter visto 
os teus olhos, nunca se afaste de ti sem a tua misericórdia, caso busque a misericórdia. E se ele não busca 
misericórdia, pergunta-lhe se não quer a misericórdia... E todos os que souberem que ele pecou não lhe causem 
vergonha, nem falem mal, mas tenham com ele grande misericórdia, pois não são os que tem saúde que precisam de 
médico, mas os doentes” (Mt 9,12) (S. Francisco de Assis) 

02 Dom XXVII Domingo do T. Comum – “...Fizemos o que deveríamos fazer”. (Lc 17, 5-10) 

03 Seg P.V.M. - “Perdoa ao próximo que te prejudicou: assim...teus pecados serão perdoados”. (Eclo 28, 2) 

04 Ter 
Gl 1, 13-24 
São Francisco 
de Assis 

Reconstruir.  Paulo, Francisco de Assis e outros tiveram a vida marcada pela “reconstrução”. Por causa do Evangelho 
se tornaram construtores do bem e da unidade. Existem instrumentos como o ódio, medo, mágoa, raiva e julgamento 
que causam destruição.  Para alguém se “reconstruir” precisa abrir mão destes instrumentos e, através do perdão e 
dos atos concreto de amor, escrever uma nova história. Assim, a força que antes destruía pode agora ser usada para 
unir e fazer o bem. Viver uma vida nova. 

05 Qua 
Lc 11, 1-4 
S. Benedito, o 
Negro 

Senhor, ensina-nos a rezar.  A oração verdadeira é um diálogo cheio de amor e confiança.  Jesus fez várias orações, 
recitou salmos, leu as escrituras, mas nos deu a oração do “Pai-Nosso” como modelo. A aração de quem ama, 
sobretudo na dor, torna-se um impulso sobrenatural que une a todos como irmãos, no mesmo Pai.  Existe uma 
presença amorosa e invisível que sempre está conosco.  Confiar no Amor. 

06 Qui 
Lc 11, 5-13 
S. Bruno 

Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e será aberto. O Amor é insistente. Não nos permite desistir diante 
das dificuldades e, porque é o Bem, nos dá coragem para “insistir” e “incomodar”. Após a oração do “Pai-Nosso” Jesus 
nos ensina a pedir o Espírito Santo, o Amor. O Espírito-Amor é a sabedoria que abre as portas de nossa alma para 
encontrar a Ele, aos irmãos e a nós mesmos. Perseverar no Amor.  

07 Sex 
Lc 1, 26-38 
N. Sra. do 
Rosário 

Para Deus nada é impossível.  Antes parecia impossível ao homem ir à lua, captar distantes ondas de imagens e sons, 
clonar seres vivos, etc. Existe um “impossível” muito maior, que se tornou “possível”. Deus se fez criança no ventre 
uma mulher. Quando vivemos no Amor, percebemos que existem verdades que superam os nossos limites e não se 
entendem somente com a cabeça. Quando respondemos “sim” ao Amor vemos que Ele pode fazer de cada impossível 
uma nova possibilidade. Crer no Amor.  

08 Sáb 
 
 

Confiar na misericórdia. “Deus me deu uma tal confiança na misericórdia d’Ele, que a esperança tem sempre em mim 
a última palavra, mesmo nos momentos em que mais claras se tornaram a minha fraqueza e incorrigível 
mediocridade... Não consigo duvidar, um instante, da salvação, mesmo porque, em rigor, o céu já começou...  Mas se 
por um absurdo, temesse perder a eternidade feliz, seria um consolo imenso saber que os Anjos... jamais deixarão de 
cantar os louvores divinos... sem tédio, sem cansaço... Cântico novo”.  (Dom Helder Câmara; Circular nº 22 – Roma 
1/2.10.1965 – Volume I, Tomo III, p. 74) 

09 Dom XXVIII Domingo do T. comum - “Levanta-te e vai. Tua fé te salvou”. (Lc 17, 11-19) 

10 Seg P.V.M. - “Perdoa ao próximo que te prejudicou: assim...teus pecados serão perdoados”. (Eclo 28, 2) 

11 Ter 
Gl  5,1-6 
 
São João XXIII 

Ficar firme na liberdade. Paulo faz um alerta: A vida nova não está numa marca feita na carne, na circuncisão. Nossa 
marca de fé é a caridade. Sinais externos são bons quando são expressões de amor. Comportamentos da vida antiga, 
do egoísmo, são correntes que nos prendem. Somos livres quando perdoamos, doamos, recomeçamos, servimos, 
etc....  Não existe liberdade no mal, porque o mal é sempre escravidão. A liberdade verdadeira só existe no Bem. 
Somos livres, não escravos. Livres no Amor.  

12 Qua 
Jo 2, 1-11 

N. Sra. 
Aparecida 

Fazei o que Ele vos disser. Pessoas que se amam e amigos de verdade partilham as festas e as dificuldades. Quando 
amamos a Deus é assim. Maria intercedeu, mas a resposta que recebeu parecia um “não”. Porém, Deus em sua 
aliança de amor, que se consuma na “hora” da cruz, é sempre “sim”. Quando O amamos queremos estar com Ele, 
escutamos o que diz, confiamos e fazemos. Maria não duvidou. Nunca duvidemos do Amor. Certos “nãos” de Deus 
carregam milagres que transformam a nossa vida. Confiar. 

13 Qui 
Lc 11, 47-54 

Entrar na vida da Palavra. A Fazenda da Esperança não é lugar para “sair das drogas”, mas para “entrar” numa vida 
nova. Existem propostas claras: doar, perdoar, viver o momento presente, a unidade, ajudar, entre outros. Quando a 
vida é um discurso sem a prática ou uma lista interminável de regras, matamos a unidade e impedimos que muitos 
descubram o amor de Deus. Quem “entra” é capaz de fazer de tudo para que outros encontrem o mesmo caminho. 
Comecemos com gestos pequenos. Somos convidados a “entrar”. 

14 Sex 
Lc 12, 1-7 
S. Calisto I 

Não tenhais medo. Não é fácil encontrar coragem diante de certas ameaças que enfrentamos. Como viver essa 
Palavra? Existe um amor sobrenatural que nos acompanha todo o tempo e nos sustenta. Esse Amor nos faz descobrir 
que não somos “qualquer coisa”. Temos um valor que ultrapassa os nossos limites e os nossos problemas. “Deus nos 
ama imensamente”. Seu amor é a nossa segurança. Ter Coragem. 

15 Sáb  
 
Sta. Teresa de 
Ávila  

Viver a misericórdia no amor e no perdão. “A misericórdia e o perdão não podem ser meras palavras, mas têm de 
realizar-se na vida diária: amar e perdoar são o sinal concreto e visível de que a fé transformou os nossos corações e 
nos permite exprimir em nós a própria vida de Deus.... A Salvação não se paga, não se compra. A porta é Jesus e Jesus 
é grátis ”. (Papa Francisco; 16 de dezembro 2015) 

16 Dom XXIX Domingo do T. Comum- “ Rezar sempre e nunca desistir”. (Lc 18,1-8) 

  
 

 
 



17 Seg P.V.M. - “Perdoa ao próximo que te prejudicou: assim... teus pecados serão perdoados”. (Eclo 28, 2) 
Santo Inácio de Antioquia 

18 Ter 
Lc 10, 1-9 
S. Lucas Ev.  

A paz esteja nesta casa. Anunciamos a paz gerando Jesus no nosso meio através da unidade. Os gestos egoístas, as 
críticas pesadas, a fofoca, a preguiça, preconceitos, arrogância e imoralidades, são algumas atitudes que expulsam a 
paz do nosso coração e da nossa convivência.  A unidade, construída nos atos de amor, atrai corações, é remédio para 
muitas doenças e anuncio da presença de Deus. Levar a paz. 

19 Qua 
Lc 12, 39-48 S.  
Pedro de 
Alcântara 

A quem muito foi dado, muito será pedido. Essa Palavra é um incentivo para quem descobriu que pode ser um 
instrumento do Bem no meio da humanidade. O amor sempre abre novos horizontes. Ele conta com a nossa doação 
pessoal e nossa criatividade para chegar a muitos. Você teria coragem de participar de uma missão? O mundo se 
torna pequeno para quem descobriu o valor da eternidade. Praticar o bem.  

20 Qui 
Ef 3, 14-21 

Criar raízes e fundamentos no amor. As raízes das árvores e os fundamentos dos prédios precisam abrir caminho na 
dureza do terreno. Em um mundo endurecido pelo domínio da força, do conhecimento e da riqueza, temos a ousadia 
de acreditar no Amor. Uma vida superficial, de aparências, cedo ou tarde vai desabar. Quem descobriu a potência que 
existe em cada gesto de amor e em cada dor descobriu o segredo para se manter firme diante dos desafios da vida. 
Vivamos bem cada momento. Firmar-se no Amor.  

21 Sex 
Ef 4,1-6 

Suportai-vos com paciência e no amor. O suporte geralmente fica “por baixo”, às vezes escondido, para que algo 
fique de pé. Suportar é sustentar, aguentar o que está fraco, para que não caia. Uma frase de Francisco de Assis: “Feliz 
o irmão que consegue suportar o seu próximo, na medida de sua própria fraqueza, naquilo que gostaria de ser 
suportado por ele se estivesse na mesma situação”². Suportar. 

22 Sáb 
 
S. João Paulo II 

“A misericórdia...na parábola do filho pródigo tem a característica interior do amor... (ágape). Este amor é capaz de 
debruçar-se sobre todos os filhos pródigos, sobre qualquer miséria humana e, especialmente, sobre toda miséria 
moral, sobre o pecado. Quando isto acontece, aquele que é objeto da misericórdia não se sente humilhado, mas 
como que reencontrado e «revalorizado». O pai manifesta-lhe alegria, antes de mais por ele ter sido «reencontrado» 
e, por ter «voltado à vida». Esta alegria indica um bem que não foi destruído: o filho, embora pródigo, não deixa de 
ser realmente filho de seu pai”³ (João Paulo II). 

23 Dom XXX Dom. T. C. - “Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado”. (Lc 18, 9-14) 

24 Seg P.V.M. - “Perdoa ao próximo que te prejudicou: assim...teus pecados serão perdoados”. (Eclo 28, 2) 

25 Ter 
Lc 13, 18-21 
Sto. Antônio S. 
Galvão 

Crescer no amor. Fazia parte da dia-a-dia de Jesus ver pessoas que semeavam a terra ou preparavam o pão. Coisas 
simples marcaram a sua vida e o seu ensinamento. Podemos aprender muito com as pequenas coisas do nosso dia-a-
dia quando amamos. Servir, arrumar, limpar, ouvir, atender, esperar, são coisas simples que, quando feitas para viver 
a Palavra, mudam a nossa vida.  A Esperança pode chegar aos confins da terra no testemunho dos pequenos atos de 
amor que fazemos hoje. Amar em pequenos gestos. 

26 Qua 
Lc 13, 22-30 

Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Por vezes escolhemos caminhos que são largos no início, mas que nos 
levam a um “beco sem saída”. Não precisamos chegar a esse ponto. A porta estreita é a cruz. Ela está presente ao 
longo do caminho convidando a uma mudança de direção. Não estaremos sozinhos. As dores, as dificuldades 
abraçadas, nos levam ao Amor na cruz. Isso exige um grande esforço, mas, porque é amor leva à ressurreição. Ir além 
da dor. / (Sugestão: Ver o filme “O Canto das Írias”; Com. Shalon)  

27  Qui 
Ef 6,10-20 

Revesti-vos da armadura de Deus. A armadura era uma proteção nas batalhas. Para usar a armadura do Amor é 
preciso abrir mão da armadura do “homem velho”. A armadura (as reações) do “homem velho” esconde dentro 
alguém ferido, doente, solitário e cheio de dores.  É feita de raiva, medo, acusações, falta de perdão e de confiança. A 
armadura de Deus ao contrário é para quem, curado pelo Amor, é capaz de se unir aos irmãos e levar ao mundo um 
testemunho autêntico de vida nova. Vestir-se de vida nova. 

28 Sex 
Ef 2, 19-22 
S. Simão e S. 
Judas Tadeu 

Ser da família de Deus.   Muitos em nossas comunidades querem reatar laços rompidos com família natural. Porém, 
sentimentos, belas palavras e boas intensões não tem força para isso. É capaz de recomeçar com a família natural 
quem é capaz de ser família em unidade com aqueles com quem convive no dia-a-dia. Quem descobriu o Amor se 
dispõe a fazer comunhões verdadeiras, abre a alma, perdoa e tem gestos concretos de amor. A unidade é mais que 
estar juntos. É dar a vida. Viver a unidade. 

29 Sáb 
Festa da 
Beata Chiara 
Luce Badano 

Ter misericórdia. “O Senhor das misericórdias disse que os misericordiosos são felizes. Com isto quer dizer que 
ninguém pode obter misericórdia do Senhor se por sua vez não usa a misericórdia. Em outro lugar diz: Sejam 
misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. (S. Cromácio; Com. Mt 17, 6) 

30 Dom XXXI Domingo do T. C. - “Zaqueu, desce depressa! Hoje eu devo ficar em sua casa”.  (Lc 19, 1-10) 

31 Seg P.V.M. - “Perdoa ao próximo que te prejudicou: assim...teus pecados serão perdoados”. (Eclo 28, 2) 

 

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).   
³João Paulo II; Dives in Misericórdia, IV. 

http://www.focolare.org/

