
 

  Janeiro de 2017    
 Podemos intensificar neste mês as orações pelas missões e por novas vocações. 

 

01 Dom Santa Mãe de Deus -  “Maria guardava todas essas coisas... meditando-as em seu coração (Lc 2, 16-21) 

02 Seg   Palavra de Vida do Mês -  “O amor de Cristo nos impele” (2 Cor 5, 14) / S. Basílio e S. Gregório 

03 Ter 
1 Jo 2, 29- 3,1-
6 

Somos filhos de Deus. É justo que os filhos compartilhem o nome, os bens e as dificuldades da família, como também é 
justo que compartilhem a educação e o amor. Nós somos família de Deus e podemos compartilhar a riqueza da 
caridade, o amor, que vivemos entre nós. Algo é “justo” quando está na medida certa. A medida que Deus nos deu é o 
amor. Podemos ser reconhecidos como seus filhos quando as nossas decisões, palavras, atividades, ideias e 
relacionamentos são marcadas pela caridade. Crescer na caridade.  

04 Qua 
Jo 1, 35-42 

Vinde e vede. Jesus não respondeu com explicações. Convidou os discípulos para uma experiência de convivência com 
Ele.  O Amor não obriga, mas convida a fazer a experiência. Descobrimos onde Ele mora e quem Ele é se somos capazes 
de viver, com Ele, as coisas simples da convivência diária. Façamos, em relação as pessoas, o esforço de viver bem, 
fazendo coisas boas para elas. Que tal servir aquele café, arrumar aquela cama, doar algo, ter paciência, ceder a vez, por 
causa do Amor? Conviver, com atos de amor.  

05 Qui 
1 Jo 3, 11-21 
 

S. Arnaldo 
Jansen 

Passamos da morte para a vida, porque amamos o irmão. O ódio, a raiva, o egoísmo, a indiferença, o fechamento, são 
instrumentos de morte. A falta de perdão e a mágoa são sinais de que em nós existe algo que não está bem. Amar não é 
“gostar”. É querer e fazer o bem ao outro, mesmo quando achamos que o outro não merece. “Passar” também é 
atravessar, ir além. Vamos além da dor, quando abraçamos nela aquele que é a nossa vida, e o amamos, com atos, em 
cada irmão. Ir além da dor, fazendo o bem.  

06 Sex  
Mc 1, 7-11 

Ouvir aquela voz. “Quantas vezes também nós sentimos a exigência de uma mudança que transforme a nossa pessoa 
inteira! Quantas vezes dizemos: ‘Devo mudar, não posso continuar assim... Ao longo deste caminho, a minha vida não 
dará fruto, será uma existência inútil, e eu não serei feliz’! Quantas vezes pensamos assim, ... E Jesus, ao nosso lado, 
com a mão estendida nos diz: ‘Vem, vem ter comigo. Sou eu que ajo: mudarei o teu coração, transformarei a tua vida, 
te farei feliz’! ” (Papa Francisco, 18/06/2016) 

07 Sáb 
Jo 2, 1-12 

Transformar a vida. “Se tentares viver de amor, verás que, nesta terra, convém que faças a tua parte. A outra, nunca 
sabes se virá, nem é necessário que venha. Às vezes, ficarás decepcionado, porém jamais perderás a coragem, se te 
convenceres de que, no amor, o que vale é amar. E amar a Jesus no irmão, a Jesus que sempre a ti retorna, talvez por 
outros caminhos. Ele deixa a tua alma como aço contra as intempéries do mundo, e a liquefaz no a amor a todos que te 
rodeiam, contanto que tenhas presente que, no amor, o que vale é amar”. (Chiara Lubich; No amor, o que vale é amar; 
Ideal e Luz, pag. 124) 

08 Dom Batismo do Senhor – “Este é o meu Filho amado; n’Ele está o meu agrado”.   (Mt 3, 13-17) 

09 Seg Palavra de Vida do Mês -  “O amor de Cristo nos impele” (2 Cor 5, 14) 

10 Ter 
Mc 1, 21b-28 
 

 
S. Gregório X 

Expulsar o mal.  Fomos criados pelo Bem para fazer o bem. Quando damos espaço para que coisas negativas 
permaneçam em nossa alma, manchamos a beleza do amor que vive em nós. Existe uma presença amorosa que pode 
expulsar o mal das nossas vidas. Ele nos ensina com a sua Palavra a entregarmos os acontecimentos ruins da nossa 
história, nossos males, através do perdão. Jesus, caminhando com os discípulos, demonstra que a vida com Ele, na 
unidade, tem autoridade contra todo mal. Viver o bem em unidade.  

11 Qua 
Mc 1, 29-39 
 

Levantar-se e servir. Certas doenças da alma só curamos quando nos permitimos ser tocados em nossas febres e 
feridas. Quem se deixa tocar pela Palavra, é curado pelo Amor, torna-se disponível e constrói relacionamentos de 
família onde vive. Quem ama, ajuda e serve o outro.  Um dos sinais da cura, tanto para o corpo como para a alma, é a 
boa disposição. Estamos dispostos hoje? Comecemos cedo. Amar, servindo.  

12 Qui 
Hb 3, 7-14 
 

† Zilda Arns, 
2010, Haiti.  

Animai-vos uns aos outros. Ás vezes compartilhamos coisas negativas, criticas, julgamentos, reclamações, etc. Isso 
endurece o coração e tira a nossa alegria. Como mudar isso? Nós nos realizamos quando amamos. Podemos nos animar 
uns aos outros sorrindo um pouco mais, agradecendo, reconhecendo os dons que existem em nós e nos outros, 
ajudando nas atividades do dia, ouvindo quem sofre e, acima de tudo, perdoando.  Depois, podemos partilhar as 
experiências da Palavra.  Animar a vida fazendo o bem.  

13 Sex 
Mc 2, 1-12 
 

S. Hilário de 
Poitiers 

Teus pecados estão perdoados.  O pecado paralisa a vida, mas o perdão devolve a capacidade de nos erguermos e 
seguir em frente. A confissão dos nossos pecados e o perdão que damos ao outro nos libertam.  Existem pessoas com a 
vida paralisada por causa de dores não perdoadas. Muitos que não se perdoam por um erro do passado também 
carregam algo que não perdoaram a alguém. Existem momentos em que, para perdoar e recomeçar, precisamos pedir 
a graça de Deus e aceitar ajuda dos irmãos. Buscar o perdão. 

14 Sáb 
Hb 4, 12-16 

A Palavra de Deus é viva e eficaz. “... não levaremos nem alegria, nem dores para o Paraíso... levantemo-nos felizes 
todos os dias, haja tempestade, ou sorria o sol. Lembremo-nos de que o nosso dia valerá o que tivermos ‘assimilado’ da 
palavra de Deus... Assim fazendo, Cristo viverá em nós naquele dia e Ele terá dado valor às obras que fizemos, com a 
nossa participação direta, ou com a da oração e do sofrimento. No final, serão elas que nos acompanharão”. ( Chiara 
Lubich; A verdade nos faz livres; Ideal e Luz, pág. 166).  

15 Dom II Dom. do Tempo Comum – “Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo”. (Jo 1, 29-34) 

16 Seg Palavra de Vida do Mês-  “O amor de Cristo nos impele” (2 Cor 5, 14) 

17 Ter 
Hb 6, 10-20 
 

Sto. Antão 
Abade 

Deus não é injusto para esquecer aquilo que estais fazendo. Algumas vezes, enquanto estamos fazendo o bem, 
chegam dificuldades que podem nos levar a querer desistir. Quem desiste não experimenta os frutos da vitória. Nunca 
deveríamos parar de fazer o bem por causa das críticas, das perseguições, dificuldades, por causa dos nossos limites ou 
falhas dos outros. Pessoas podem ser injustas e ingratas, nós também, mas Deus não.  Então, façamos o bem para Ele, 
que vive em cada pessoa. Perseverar no amor.  



18 Qua 
Mc 3, 1-6 
 

Estende a mão. Existem pessoas que cuidam bem do próprio físico, mas são incapazes de amar. Outros, mesmos com 
limites físicos, procuram fazer o bem.  Conhecemos um padre missionário que, em uma cadeira de rodas, se doa 
resgatando a vida de jovens que estavam nas drogas. Conhecemos homens e mulheres, portadores do HIV, que em 
nossa Casa Sol Nascente dão testemunho de amor e acolhida a todos que chegam. Podemos sempre estender a mão 
para ajudar e servir. E, se a saúde nos limita, podemos orar e tratar bem as pessoas. Quem ama estende mais que a 
mão. Estende o coração. Superar-se fazendo o bem. 

19 Qui 
Mc 3, 7-12 

Tocar em Jesus. Para curar certos males que carregamos precisamos bem mais que a nossa força de vontade. Existe 
alguém com uma força extraordinária que, quando entra na nossa história, não deixa espaço para que o mal nos vença. 
Como tocar n’Ele? Lançando-nos na vida da Palavra. A Palavra nos dá a coragem para irmos ao encontro das pessoas e 
fazer o bem, no modo que nos é possível. Comecemos dentro de casa com gestos simples. Existe sempre algo bom que 
podemos fazer por alguém. Amar com gestos concretos.  

20 Sex 
Mc 3, 13-19 

Ir até Jesus. Jesus não quis fazer o bem sozinho. Chamou irmãos e formou uma verdadeira família com eles.  Para fazer 
o bem não precisamos nem de doutorado, nem dos milhões da loteria e nem mesmo precisamos ser cristãos. Fazer o 
bem por causa da Palavra, porém, é para quem se dispõe a viver a unidade, gerando a presença de Jesus em gestos 
concretos. O Bem para nós tem nome. Viver a unidade com atos.  

21 Sáb 
Mc 3,20-21  
 
Sta. Inês 

Crer na força da unidade. Quando a unidade com os irmãos fica difícil, é preciso jamais romper, mas dobrar-se, até que 
o amor faça o milagre de um só coração e de uma só alma. É melhor o menos perfeito, mas na unidade com os irmãos, 
do que o mais perfeito, mas em desunião com eles; pois a perfeição não está nas ideias ou na sabedoria, mas na 
caridade. (Chiara Lubich; Jamais Romper; Ideal e Luz, pág. 151) 

22 Dom III Dom. do Tempo Comum – “Convertei-vos, pois o Reino dos Céus está próximo”.  (Mt 4, 12-23) 

23 Seg Palavra de Vida do Mês-  “O amor de Cristo nos impele” (2 Cor 5, 14) 

24 Ter 
Mc 3, 31-35 
 

S.  Francisco de 
Sales 

Fazer a vontade de Deus. Jesus abre a cada um a possibilidade de fazer parte de sua família, na qual os laços se 
estabelecem quando se faz a vontade de Deus, que é o Amor. É algo que vai além da família natural, idade, igreja à qual 
pertencemos, convicções políticas, nacionalidade, etc.; “Ser família” é mais que uma ideia ou um sentimento. É 
relacionamento concreto de doação verdadeira. Somos irmãos, irmãs e mães de Jesus quando, no Amor, somos irmãos, 
irmãs e mães daqueles que vivem conosco. Ser família. 

25 Qua 
Mc 16, 15-18 

 
Conversão de 

S. Paulo 

Anunciai a Boa Nova a toda a criatura. A melhor forma de anunciar é com a própria vida. Hoje nos lembramos da 
conversão de Paulo. Ele conhecia as escrituras, considerava-se fiel à sua religião... e fazia o mal. Sofreu, aprendeu a 
amar e mudou de vida. Podemos anunciar com palavras quando esse anuncio é fruto da nossa mudança. Falar bonito 
com atitudes feias é manchar a própria dignidade. Que tal surpreender a todos hoje com atitudes positivas? Vale a 
pena ser alguém melhor. Anunciar com a vida. 

26 Qui 
2Tm 1, 1-8 
S. Timóteo e S. 
Tito Apóst.  

Reavivar o amor de Deus. “Deus não nos deu espírito de covardia”. Paulo se lembra da fé que tinham a avó e a mãe de 
Timóteo. Quantas mães, pais, filhos, avós, irmãos, cônjuges, amigos, lutaram com toda fé por quem amavam? Não 
foram covardes. Existe alguém que, com coragem, deu a vida por nós. Nele nós podemos renovar a nossa coragem, 
força, amor e sobriedade. Podemos recomeçar. Recomeçar com ânimo.  

27  Sex 
Hb 10,32-39 

Sta. Ângela de 
Meríci 

É preciso que persevereis. Não se vencem os desafios da vida sem a perseverança. Essa palavra (perseverança), nos 
textos bíblicos, é também persistência, paciência, firmeza, fortaleza, e até expectativa¹. Podemos escolher qualquer 
uma destas palavras e, nas exigências de hoje, viver como “Palavra de Vida”. Perseverança é sinal da “Esperança”. 
Quem não progride, regride. Perseverar.  

28 Sáb 
Hb 11,1-2.8-19 
 
 

Sto. Tomás de 
Aquino 

Crer. Se queres conquistar uma cidade ao amor de Cristo, se queres transformar um país em Reino de Deus, faz teus 
cálculos. Toma contigo amigos que comunguem dos teus sentimentos, junta-te com eles em nome de Cristo e pede que 
posponham tudo a Deus... Prometei-vos amor perpétuo e constante, de modo que o Conquistador do mundo esteja 
sempre entre vós... interessa-te pelos mais infelizes, pelos maltrapilhos, pelos abandonados, pelos órfãos, pelos 
presos... Não deixes ninguém só, nem poupes promessas porque vais em nome do Onipotente. (Chiara L.; Uma cidade 
não basta; Ideal e Luz, pág. 148) 

29 Dom IV Dom. do Tempo Comum – “Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia”. (Mt 5, 1-12a) 

30 Seg Palavra de Vida do Mês-  “O amor de Cristo nos impele” (2 Cor 5, 14) 

31 Ter 
Mc 5, 21-43 
 
 

S. João Bosco 

Acreditar. Ter fé. Nem todas as tentativas e forças da mulher, dos médicos, do pai, da multidão e da menina foram 
suficientes. Mas naquela mulher doente e naquele pai aflito existia algo impressionante: Eles acreditavam. É preciso ter 
coragem para continuar acreditando quando tudo parece ter falhado ou quando todos ao nosso redor nos 
desencorajam. Todas as situações dolorosas e difíceis são oportunidades para um encontro com Ele que sempre nos diz: 
“levanta-te”. Recomecemos. Levantar-se com confiança.  

 

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). 
¹ ὑπομονή, ἡ (Léxico do N. T. Grego/Português; Ed. Vida Nova , São Paulo, 1993)  

http://www.focolare.org/

