
 

 Março de 2017    
Campanha da Fraternidade: “Cultivar e guardar a criação”. (Gn 2, 15)  

 

01 Qua  

Mt 6,1-

6.18-18 

Quarta-Feira de Cinzas – Dia de jejum e penitência / “Teu Pai...te dará a recompensa”.  

O tempo da quaresma é importante para uma revisão de vida. É tempo de renúncia e penitência. 

Nestes quarenta dias podemos assumir a proposta renunciar a algo que depois se transforme em ajuda 

para os outros. A sugestão é que se faça uma proposta de renúncia comunitária e uma renúncia pessoal. 

02 Qui 

Lc 9, 22-25 

Renunciar a si mesmo. Às vezes temos a impressão de que se renunciarmos a certas coisas, ideias, 

projetos, comportamentos ou até mesmo às experiências dolorosas do passado, perderemos nossa 

identidade. Não é bem assim. Certos sentimentos, pensamentos e atitudes nos fecham em nós mesmos 

e escondem os dons verdadeiros que temos. A melhor renúncia é aquela que se faz por causa de algo 

melhor. Quando temos a coragem de renunciar por causa daquele que é o Amor, descobrimos o que 

existe de melhor em nós e nos outros e abrimo-nos para a eternidade. Nossa identidade é o amor.  

03 Sex 

Is 58,1-9 

 

Viver a caridade. As práticas religiosas são positivas, mas quando são separadas do amor e da 

misericórdia tornam-se rituais vazios. Podemos unir oração e ação, penitencia e caridade. Podemos 

partilhar algo do nosso guarda-roupa, recomeçar com quem não estamos bem, assumir uma atividade 

que ninguém gosta, falar bem daqueles com quem temos dificuldades, visitar um doente... amando a 

Deus em cada um. Quem ama é feliz, e quem é feliz é muito mais saudável. / Ser feliz fazendo o bem. 

04 Sáb 

 

Lc 5, 27-32 

“Como eu posso me converter? ‘Aprendam a fazer o bem’! ...A sujeira do coração [...] remove-se com o 

‘fazer’: tomar um caminho...uma estrada diferente daquela do mal. E como faço o bem? É simples! 

‘Busquem a justiça, socorram o oprimido, façam justiça ao órfão, defendam a causa da viúva. ...em 

Israel os mais pobres e necessitados eram os órfãos e as viúvas ...vão onde estão as chagas da 

humanidade, onde há tanta dor... E assim, fazendo o bem, você irá lavar o seu coração”. (Papa 

Francisco, 03/03/ 2014) 

05 Dom I Dom. da Quaresma - “Adorarás ao Senhor, teu Deus, e somente a Ele prestarás culto”.  (Mt 4, 1-11) 

06 Seg Palavra de Vida do Mês – “Reconciliai-vos com Deus”.  (2 Cor 5, 20) 

07 Ter 

Mt 6, 7-15 
Santas 

Perpétua e 

Felicidade 

Perdoar. O perdão é um presente de Deus que só funciona em nós à medida em que o doamos ao outro.  

Ele nos liberta e gera relacionamentos verdadeiros. O que nos impede de perdoar? Normalmente é a 

dificuldade em doar, lançar fora, as dores do passado. É um círculo de morte. Não perdoamos porque 

guardamos e enquanto guardamos não perdoamos. Neste meio tempo acumulamos sentimentos 

negativos e bloqueamos os belos dons que possuímos. Que tal sermos livres e felizes? / Perdoar.  

08 Qua 

Lc 11,29-32 
 

Converter-se. Para mudar de vida é preciso reconhecer as próprias falhas, abandonar as atitudes 

negativas, entregar as dores do passado e os próprios pecados. Depois, é preciso fazer o bem de modo 

concreto. “Conversão” é recomeçar seguindo o caminho do bem. / Ser alguém melhor fazendo o bem. 

09 Qui 

Mt 7, 7-12 
S. D. Sávio 

Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. É a regra de ouro presente nas 

grandes religiões. Esta Palavra convida a tomar a iniciativa amando por primeiro. Fiquemos atentos ás 

necessidades do nosso próximo, aquele que passa ao nosso lado no momento presente. / Amar a todos. 

10 Sex 

Ez 18,21-28 

 

Abandonar o mal fazendo o bem. É difícil admitir quando fazemos o mal, somos vingativos, 

fofoqueiros, caluniadores, mentirosos, imorais, egoístas, explosivos, entre tantas atitudes de morte. 

Deus nos deu a vida para o bem. O sentimento de culpa é um instrumento maligno de destruição porque 

valoriza o mal e o desespero. O arrependimento verdadeiro, por maior que seja a dor, leva a crer de 

novo no Amor e a recomeçar. Neste tempo a Palavra convida para uma mudança radical de vida. / 

Recomeçar a amar.  

11 Sáb 

Mt 5,43-48 

Viver o jejum amando o próximo. “Quem jejua, pense no sentido do jejum; seja sensível à fome dos 

outros quem deseja que Deus seja sensível à sua; seja misericordioso quem espera alcançar 

misericórdia; quem pede compaixão, também se compadeça; quem quer ser ajudado, ajude os outros. 

Ora muito mal em súplicas quem nega aos outros aquilo que pede para si.” (S. Pedro Crisólogo, Sermão 

43) 

12 Dom II Domingo da Quaresma – “Este é meu Filho amado... Escutai-o.”   (Mt 17, 1-9) 

13 Seg Palavra de Vida do Mês – “Reconciliai-vos com Deus”.  (2 Cor 5, 20) 

14 Ter 

Is 1, 10.16-

20 

Aprendei a fazer o bem!  Geralmente ninguém precisa de treinamento para fazer o mal. Mas a 

prática do bem exige um aprendizado. Atos de amor como lavar o prato do outro, arrumar a cama de 

alguém, doar algo, no começo podem parecer artificiais, mas funcionam. Quando esperamos “sentir” 

para depois “fazer”, nos tornamos dependentes dos nossos sentimentos. Fazer o bem é uma “decisão” 

que por vezes exige de nós coragem para abraçar dificuldades e sofrimentos. Treinar a prática do 

bem. 

15 Qua 

Mt 20, 17-

Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo.  O “poder”, quando não é administrado de modo 

justo, pode destruir as pessoas. Na vida da Palavra existe diferença entre ser “chefe” e ter 



28 
Sta. Luiza de 

Marillac 

“autoridade”. A verdadeira autoridade está na caridade. A liderança é necessária. O autoritarismo não. 

A verdadeira liderança reconhece o valor e a dignidade que o outro possui. Quando alguém deixa um 

cargo o que permanece não é o sucesso, mas as relações verdadeiras e o bem que foi feito. / Ter 

autoridade amando.  

16 Qui 

Jr 17, 5-10 

Bendito o homem que confia no Senhor. O profeta não fala para não confiarmos nas pessoas, mas 

contra a estupidez de colocar as capacidades humanas como segurança¹ para a própria vida. Por mais 

que tenhamos formação, pessoas que nos amem, ou posses, chegam os momentos difíceis nos quais 

somente o relacionamento com “Alguém”, infinitamente maior que nós, poderá nos sustentar. Quando é 

Ele quem conduz as inúmeras situações e decisões de nossa vida, cresce em nós a confiança necessária 

para suportar, abraçar e superar os desafios. A Esperança leva sempre a acreditar e recomeçar.  

17 Sex 

Mt 21, 33-

43.45-46 

Entregar os frutos no tempo certo. Somos imensamente amados por Deus. Conseguimos retribuir um 

pouco desse amor com as experiências que fazemos por causa da Palavra. Quem deixa de fazer o bem 

e quem se nega a partilhar as experiências feitas, rouba frutos que pertencem a Deus. Entreguemos a 

Ele, como resposta ao seu amor, os preciosos frutos que surgem da prática do bem. Fazer o bem.  

18 Sáb 

Lc 15, 1-

3.11-32 

 
S.Cirilo de 

Jerusalém 

Conversão. “Quantas vezes dizemos: ‘este é um pecador, fez isso e aquilo, julgamos os outros’? Mas, e 

tu? Cada um de nós deveria se perguntar: sim, aquele é um pecador, mas e eu? Todos somos pecadores, 

mas [...]temos a possibilidade de receber este perdão que é a misericórdia de Deus. [...] não devemos 

ter medo de nos reconhecermos e de nos confessarmos pecadores […] não devemos temer as nossas 

misérias: e cada um tem as suas. Mas a potência inexaurível de amor do Crucificado não conhece 

obstáculos, e esta misericórdia cancela todas as nossas misérias”. (Papa Francisco 06/04/2016) 

19 Dom III D. Quar. -  “A água que eu lhe der se tornará ...fonte que jorra para a vida eterna”.  (Jo 4, 5-42) 

20 Seg Solenidade de São José / Pal. de Vida do Mês – “Reconciliai-vos com Deus”.  (2 Cor 5, 20) 

21 Ter 

Mt 18,21-35 

Perdoar de coração. O perdão não acontece como uma mágica. Às vezes é uma decisão exigente que 

requer firmeza e perseverança. Em certas situações, para perdoar, precisamos assumir o prejuízo que 

o outro nos causou. Isso só é possível quando vamos além do sentimento. É difícil, mas permite que 

sejamos livres. Quem perdoa se liberta do mal que sofreu e aumenta a capacidade de amar. Perdoar.  

22 Qua 

Mt 5, 17-19 

Praticar e ensinar. Jesus é um mestre que ensina a amar com lições práticas. A maior “aula” foi na 

cruz onde, amando até o fim, doou tudo. Só tem autoridade para ensinar em nome deste mestre quem 

faz a “escola” da cruz. Ali Ele ensina a perdoar, dar, ser família, doar-se, viver o momento presente, 

esvaziar-se e, por consequência, ser uma pessoa realizada. São lições práticas que ultrapassam teorias 

e explicações e permitem construir o “Reino de Deus” entre as pessoas. Ensinar com a vida.  

23 Qui 

Jr 7, 23-28 

Ouvir a voz de Deus. Deus nos fala muitas vezes através das pessoas e dos acontecimentos. Ele nos 

fala também no silêncio e na intimidade do coração. Por acaso é possível termos a certeza de ouvirmos 

sua voz?  Não se trata de certeza, mas de fidelidade à sua Palavra. Quem é fiel a prática do bem, no 

amor a Deus e aos irmãos, percebe o quanto essa voz, sutil e verdadeira, nos orienta a amar em cada 

decisão e nos anima em cada desafio. É a voz que conduz sempre para o bem. / Ser fiel ao bem.  

24 Sex 

Mc 12,28-

34 

Amar a Deus e ao próximo. É uma realidade só. Descobrimos esse amor dentro de nós à medida em 

que fazemos o bem. É um amor vivido entre Deus, eu e o irmão; E, tocados por um mistério 

infinitamente maior que nós, percebemos que somos imensamente amados e por isso capazes de amar. 

Amar sempre. 

25 Sáb 

Lc 1, 26-38 

Anunciação 

do Senhor 

O Senhor está contigo. “Maria é a mãe de Jesus e a mãe de todos nós, embora fosse só Cristo quem 

repousou no colo dela… Se Ele é nosso, deveríamos estar na situação dele; lá onde Ele está, nós 

também devemos estar e tudo aquilo que Ele tem deveria ser nosso. Portanto, a mãe dele também é 

nossa mãe”. (Martinho Lutero, Sermão de Natal de 1529.)  

26 Dom IV Domingo da Quaresma - “Acreditas no Filho do Homem”? (Jo 9, 1-38) 

27  Seg Palavra de Vida do Mês – “Reconciliai-vos com Deus”.  (2 Cor 5, 20) 

28 Ter 

Jo 5, 1-16 

Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior.  Não se trata de uma ameaça de Jesus, 

mas de um pensamento lógico. Lançar fora a dor das feridas do passado, é experimentar cura e 

liberdade. Retomar essa dor é ferir-se duas vezes. O Amor faz de nós pessoas novas que sabem 

recomeçar, perdoar, ajudar, doar..., que são felizes. Pegar de volta o que faz mal, para quê? Progredir.  

29 Qua 

Jo 5, 17-30 

 

Fazer a vontade do Pai. Diante das exigências da Palavra muitos dizem: “ Mas todos fazem de outro 

jeito”, “ninguém pensa assim”, “hoje é diferente”; O que prejudica o outro, à nossa alma, saúde, 

dignidade, ou à natureza, continua sendo “mal”. A bondade, a fidelidade e tudo o que faz crescer o 

amor de Deus em nós e nos outros continua sendo “bem”. O que vamos escolher? Fazer como “todo 

mundo”, ou como aqueles que escolheram viver na bênção do amor de Deus? / Escolher o Bem.  

30 Qui 

Jo 5, 31-47 

Buscar a glória que vem de Deus. Quem faz o bem querendo ser visto, destrói aos poucos a própria 

alegria. Quem faz por causa da Palavra experimenta a alegria mesmo se o reconhecimento não chega. 

Quem faz na gratuidade é sustentado pelo amor que vem de Deus, e não das pessoas. É sempre Ele 

quem realiza o bem através de nós. Somos apenas instrumentos preciosos de seu amor. / Fazer por 

amor. 

31 Sex O Senhor está perto do coração atribulado. Fazer o bem não nos livra dos sofrimentos. Porém, 
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quando descobrimos o valor da dor, descobrimos também que existe um amor sobrenatural que nos 

envolve. Nós não amamos a dor, mas amamos “Aquele” que está presente em cada dor. Podemos 

repetir-lhe em cada dificuldade: “Jesus, tu estás presente nessa dor. Eu te quero e te abraço”. / Ir 

além da dor.  
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). 
   .Apoiar-se, sentir-se seguro...; L. A. Schökel; Dic. Bíblico Hebraico-Português – יבטח¹

http://www.focolare.org/

