
 

Maio de 2017  
   

01 Seg Palavra do Mês - “Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos”. / São José Operário 

02 Ter 
At 7,51-8,1a 
Sto. Atanásio 

Entregar. Algumas vezes o mal que alguém nos fez é tão grande que faz com que o perdão pareça algo muito distante. 
Entregar a Deus a dor e a pessoa que a causou, é um ato corajoso de liberdade. Entregar a Deus o irmão que magoou o tio 
que errou a mãe que falhou o pai que não cuidou, o parente que explorou; entregar a palavra pesada que marcou, a cena que 
chocou, a mão dura que golpeou, aquele que enganou... E naquela hora o céu se abrirá para acolher o nosso dom mais 
sagrado e precioso: a dor. O perdão nos faz livres. Entregar a dor.  

03 Qua 
Jo 14,6-14 

São Filipe e 
Tiago, 

Apóstolos 

Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. É um engano entender essa Palavra como algo mágico. Quando falamos em 
nome de alguém assumimos, de certa forma, o lugar daquela pessoa. Para pedir algo “em nome de Jesus” é preciso, de algum 
modo, “ser um outro Jesus”. E como Ele é? Ele dá a vida pelos seus amigos, perdoa, partilha o pão, serve, abraça a cruz, e 
acima de tudo vive a perfeita unidade com o Pai. É um relacionamento que nos doa o Amor. Quem pede “n’Ele”, pede ao 
coração de Deus. Viver no Amor. 

04 Qui 
Jo 6, 44-51 

Eu sou o pão da vida. O alimento diário que consumimos faz parte de uma cultura, da condição pessoal e até de um estilo de 
vida. Quem crê na cultura do dar e no estilo de vida do evangelho, comunga de um alimento verdadeiro e se dispõe a 
alimentar a quem encontra, com palavras positivas, experiências, a escuta atenciosa, atos de amor, etc. Ele, alimento, por 
meio de nós pode alimentar a muitos. Nutrir-se com o bem. 

 

05 Sex 
At 9, 1-20 
 

O que faço ao outro faço a Jesus. Paulo perseguia as pessoas achando que estava fazendo a coisa certa. O encontro com Jesus 
o transformou. Na história da Fazenda encontramos Antônio, o primeiro dos nossos que, descobrindo a Palavra procurou 
abandonar o egoísmo com experiências concretas. Um dia perguntou a Nelson: “Tudo que eu faço ao outro eu faço para 
Jesus”? - Nelson respondeu: “Sim. O que faço de bom e de ruim”. A mudança de Antônio atraiu Beto, Ademir e a tantos 
outros. Lembremos hoje do Grupo Esperança Viva que procura no meio do mundo viver atos concretos de amor. Viver o amor 
recíproco. 

06 Sáb 
Jo 6, 60-69 
 
 
103 Mártires 
da Coreia 

A quem nós iremos Senhor? “Não é a ciência que redime o homem. O homem é redimido pelo amor. Isto vale já no âmbito 
deste mundo. Quando alguém experimenta na sua vida um grande amor, conhece um momento de “redenção” que dá um 
sentido novo à sua vida. Mas, rapidamente se dará conta também de que o amor que lhe foi dado não resolve, por si só, o 
problema da sua vida. É um amor que permanece frágil. Pode ser destruído pela morte. O ser humano precisa do amor 
incondicional... ‘vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim’ (Gal 2, 20) ”. (Papa Bento XVI; 
Spe Salvi, 26) 

07 Dom IV Domingo da Páscoa - “As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz”. (Jo 10, 1-10) 

08 Seg Palavra do Mês - “Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos”. 

09 Ter 
Jo 10, 22-30 

As minhas ovelhas escutam a minha voz. Existe uma voz inconfundível que fala com docilidade e firmeza à nossa mente e 
coração. Pode ser que ressoem em nós as vozes do medo, preocupações, recordações, paixões, entre tantas. Quando a 
Palavra fala dentro de nós, em cada decisão, pequena ou grande, nossa vida se torna o espaço onde ecoa a voz d’Ele. As 
outras vozes aos poucos vão silenciando. Escutar aquela voz. 

10 Qua 
Jo 12,44-50 

Eu vim ao mundo como luz. Existe uma sabedoria que pode iluminar a vida de todos. Ela não se encontra em um livro ou curso 
qualquer. Nasce do relacionamento com aquele que é luz, dissolve as trevas da alma, ilumina decisões e, além das aparências, 
permite ver a ação de Deus na história e nas pessoas. Essa luz, a sabedoria, se manifesta a quem o ama, seja no irmão, nos 
atos de amor ou na dor. Iluminar-se com o bem. 

11 Qui 
Jo 13,16-20 
 

O servo não está acima de seu senhor. Jesus, ensina amando concretamente. Os seus seguidores, tocados pelo relacionamento 
com Ele, servem também aos irmãos. Paulo, Francisco, Clara, Terezinha de Jesus, pastor Bonhoeffer, Vicente, Teresa de 
Calcutá, são apenas alguns entre tantos, que na vida fraterna, na acolhida aos necessitados e no abraço da cruz, deram a vida 
pelo evangelho. Como está o nosso relacionamento com os que vivem conosco? A Palavra só traz alegria para quem a põe em 
prática. Ensinar com o exemplo.  

12 Sex 
Jo 14, 1-6 
 

Não se perturbe o vosso coração. Deixamo-nos perturbar por preocupações, pela ingratidão, fracassos do passado, pelos 
medos e diversos outros sentimentos negativos que por vezes alimentamos. Existe “Alguém” que sempre está em nosso meio 
se, amando, vivemos na unidade. Ao invés de alimentarmos o que é negativo poderíamos nos alimentar d’Ele. O sorriso, o 
favor, o ato de amor, a partilha, são gestos pequenos que geram a presença d’Ele. Viver a unidade. / Hoje, 10 anos da visita do 
Papa Bento XVI à Fazenda da Esperança no Brasil. 

13 Sáb 
Jo 14, 7-14 / 
N. S. de 
Fátima  

Mostra-nos o Pai. “Primeiro e essencial lugar de aprendizagem da esperança é a oração. Quando já ninguém me escuta, Deus 
ainda me ouve. Quando já não posso falar com ninguém, nem invocar mais ninguém, a Deus sempre posso falar. Se não há 
mais ninguém que me possa ajudar – por tratar-se de uma necessidade ou de uma expectativa que supera a capacidade 
humana de esperar - Ele pode ajudar-me”. (Papa Bento XVI; Spe Salvi, 32) 

14 Dom V Domingo da Páscoa - “Eu sou o caminho a verdade e a vida”. (Jo 14, 1-12) 

15 Seg Palavra do Mês - “Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos”. 

16 Ter 
Jo 14, 27-31 
 

Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Viver em paz não significa ausência de dificuldades ou viver na segurança 
física, emocional, financeira. Enquanto a “timidez” no Evangelho tem o sentido de covardia, a paz nasce da “ousadia” de quem 
é fiel a Deus na dor abraçada e superada. A paz é plena de alegria e esperança. Podemos sempre fazer o esforço de sermos 
mais alegres, animados e confiantes, e doar isso aos outros. Aquele que é a “Paz” se faz presente quando existe amor entre 
nos. Doar a paz. 

17 Qua 
Jo 15,1-8 
 
 
São Pascoal 

Permanecei em mim. Podemos ser inteligentes, capazes, saudáveis e bem-sucedidos. Isso é ótimo, mas não sustenta a nossa 
alma no momento da dor. Temos “alguém” que é o alimento, a videira, que nos nutre: na comunhão material e espiritual com 
os irmãos; na Palavra anunciada com experiências concretas; na eucaristia, práticas da fé e oração; nos cuidados que temos 
conosco e com o próximo; na harmonia da natureza e dos ambientes; nas leituras, músicas e filmes que nos alimentam com o 
bem; nas mensagens, cartas, e-mails que transmitem Deus. Esse alimento nos limpa, fortifica e nos permite dar muitos frutos. 



Bailão Alimentar-se com o bem.  

18 Qui 
Jo 15,9-11 
 

Que a vossa alegria seja plena. Não podemos nos contentar com qualquer alegria. As coisas, as pessoas e conquistas podem 
ajudar, mas nunca trarão uma alegria plena. Alegria plena é fruto de uma vida realizada. Jesus viveu o perdão, o momento 
presente, a família, a doação a e entrega total. Nos ensinou a viver plenamente. Quem está unido a Ele vive o amor perdoa, 
doa e constrói família com todos. Permanecer na alegria.  

19 Sex 
Jo 15, 12-17 
 

Amai-vos como eu vos amei. Jesus nos dá a medida do amor: “como eu vos amei”. E Ele amou dando a vida. Em momentos 
extremos é possível, na dor, dar a vida física, como fizeram os mártires. Diariamente, porém, podemos dar a vida nas coisas 
simples. Um dos nossos jovens deu seu par de sandálias para um que estava descalço. Outro deu uma bermuda nova a quem 
lhe havia roubado. Outro pagou a viagem de uma mãe pobre, que pode visitar o filho que estava em recuperação junto com 
ele. Gestos simples, mas cheios de vida. Amar sempre.  

20 Sáb 
Jo 15, 18-21 
São 
Bernadino de 
Sena 

Eu vos escolhi. Jesus não diz: Ide, e façam... “Jesus diz; Ide, Eu estou convosco”! Nisso está o nosso encanto e a nossa força: se 
formos, se sairmos para levar o seu evangelho com amor, com verdadeiro espírito apostólico, com franqueza, Ele caminha 
conosco, nos precede! ... Quando pensamos que temos de ir para longe, para uma periferia extrema, talvez nos assalte um 
pouco de medo; mas, na realidade, Ele já está lá: Jesus nos espera no coração daquele irmão, na sua carne ferida, na sua vida 
oprimida, na sua alma sem fé. (...) Ele sempre nos precede”. (Papa Francisco, A Igreja da Misericórdia, Cap. 1: ‘Estar com 
Cristo’, 03) 

21 Dom VI Domingo da Páscoa - “Quem me ama... eu o amarei e me manifestarei a ele. ” (Jo 14, 15-21) 

22 Seg Palavra do Mês - “ Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos”. / Sta. Rita de Cássia 

23 Ter 
At 16,22-34 

O que devo fazer para ser salvo? Momentos difíceis podem levar tanto ao desespero como ao essencial. Depende em grande 
parte daquilo em que acreditamos e das escolhas que fazemos. O carcereiro, no desespero, queria fazer mal a si mesmo, mas 
abraçando o bem, experimentou alegria com a sua família. Salvação e libertação traduzem a mesma palavra.  Quem é livre 
sabe ser imediato para acolher, cuidar e servir. Deixamos de ser prisioneiros da dor quando nos abrimos e acreditamos no 
amor. Crer no amor.  

24 Qua 
Jo 16, 12- 
15 
N. Sra. 
Auxiliadora 

O Espírito da verdade ensinará toda a verdade. Nenhum de nós é dono da verdade. Nossas pequenas ou grandes verdades, 
mesmo que belas, são limitadas pela nossa história, modo de pensar, preferências, etc. O “Amor” é a “Verdade” mais pura 
que existe porque é totalmente livre das limitações ou interesses humanos. Aquele que é a sabedoria manifesta-se com sua 
luz a quem é capaz de amar. A luz da verdade sempre nos ensina a discernir e escolher o que é belo e verdadeiro. Amar 
vivendo na verdade. 

25 Qui 
Jo 16, 16- 
20 

A vossa tristeza se transformará em alegria. Chegam momentos nos quais é difícil entender a vontade de Deus. Quando isso 
acontece, viver a Palavra se torna um grande desafio. Muitas vezes parece que Deus não está mais presente. “Esperança” 
para nós é o próprio Jesus, que nos ama imensamente. Dele podemos esperar sempre o melhor. Em cada cruz está Jesus. E 
dele vem a alegria da ressurreição. Amar na Alegria.  

26 Sex 
Jo 16,20- 
23/ São 
Felipe Neri 

Ninguém poderá tirar a vossa alegria. Algumas pessoas e situações podem nos provocar sofrimentos por algum tempo. Mas 
muitos sofrimentos somos nós que criamos ou permitimos. Deus não é sofrimento. É Amor. E o amor não existe sem o 
perdão. Quem ama perdoa, doa, cria ambiente de família, vive o momento presente, doa-se aos outros, e por fim, se realiza. 
Quem ama reencontra a alegria. Renovar a alegria amando.  

27  Sáb 
Jo 16, 23b-
28 

O próprio Pai vos ama. “A fé nasce no encontro com o Deus vivo que nos chama e revela o seu amor: um amor que nos 
precede e sobre o qual podemos nos apoiar para construir solidamente a vida. Transformados por esse amor, recebemos 
olhos novos e experimentamos que há nele uma grande promessa de plenitude e nos abre a visão do futuro”.  (Papa 
Francisco, A Igreja da Misericórdia, Cap. 01, ‘Luz da Fé’) 

28 Dom  Ascensão do Senhor – “Ide pelo mundo... e anunciai o Evangelho a toda a criatura”. (Mc 16, 15-20) 
(No Brasil começa a Semana de Oração Pela Unidade entre os Cristãos) 

29 Seg Palavra do Mês - “Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos”. 

30 Ter  
Jo 17, 1-11 
Sta. Joana 
D’Arc 

Dei-lhes a Palavra que tu me deste.  A Palavra de Deus não é uma ideia, uma coisa ou um sentimento. Deus é “um”. E é na 
unidade que Jesus, a Palavra, que se fez carne e doação. O que podemos comunicar de bom? Uma experiência positiva que 
fizemos, algo de belo que temos na alma, um acontecimento ou uma ação positiva feita com os outros; quem vive a Palavra 
sempre tem algo bom para comunicar. Comunicar o Espírito do Amor. 

31 Ter 
Lc 1, 39-56 
Visitação de 
Maria 

Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Para apagar a figura de Maria seria preciso apagar as páginas do evangelho. 
Ali ela é chamada de Mãe do Senhor (Deus é chamado de Senhor¹). Maria recebe as saudações do anjo que vem de Deus (Lc 1, 

26-38) e de Isabel plena do Espírito Santo. Ela não é Deus, mas a mulher mais “Feliz” (bem-aventurada) por carregar em seu 
ventre a nossa “Felicidade”. Quando vivemos a Palavra somos portadores de felicidade, portadores de Jesus. Levar alegria a 
todos.  

 

 

Comentários preparados, normalmente, para as meditações diárias dos jovens da Fazenda da Esperança. 

A Palavra de vida do Mês encontra-se no site www.focolare.org (português). 
Pe. Marcio Roberto Geira / ¹ Do grego: “Kyrios” (Κύριος); hebraico:  “Adonai” (אדני) = Senhor. 

http://www.focolare.org/

