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Minhas palavras não passarão. O que é verdadeiro nunca passa. Os sentimentos passam, as obras e as pessoas também.
Aquilo que eu e você fazemos por amor, permanece para a eternidade. A Palavra que vivemos nesta terra nos direciona
para uma realidade que não acaba mais. É lamentável que muitos vivam somente para aquilo que passa. Se hoje tivermos
a disposição de amar fazendo o bem, perceberemos no fim do dia que, Deus nos permite experimentar, nesta vida, hoje,
gotas de eternidade. Permanecer no amor.
Orai a todo momento. "Eu acho que no coração de muitos de nós existe um verdadeiro patrimônio de amor sobrenatural
que pode transformar a nossa vida em uma oração autêntica, que pode nos edificar em oração. Durante este tempo,
vamos nos esforçar para dialogar constantemente com Deus, também em nossas atividades. Já o fato de dizer "por ti,
Jesus" antes de cada ação, a transforma em oração. Mas não é suficiente. Vamos iniciar um diálogo intenso com Ele, cada
vez que for possível. Só desta forma, ao final da vida, poderão florescer em nossos lábios expressões de amor a Deus,
semelhantes às dos santos. Em resumo, há que reciclar o amor que temos pelo próximo, em amor por Deus". (Chiara
Lubich 22/01/98)
I Domingo do Advento - “Vigiai”. (Mc 13, 33-37)
Palavra do Mês - “Eis aqui a serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua Palavra. ” (Lc 1,38)
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O lobo e o cordeiro viverão juntos. Cada um de nós tem algo que nos torna únicos. Somos diferentes, mas existem coisas
que nos fazem iguais. Uma delas é a capacidade de amar. O amor vai além das diferenças e nos chama para viver em
harmonia, quer seja entre um cristão e um ateu, um católico e um evangélico, um alemão e um brasileiro, um jovem e um
ancião, etc. Superar o julgamento, o preconceito, rancor e mágoa, é a condição para construir a unidade. As diferenças, no
amor, podem nos unir. Viver em harmonia.
Quantos pães tendes? A atitude de doar provoca sempre alguns “milagres”. Não importa se a doação foi pequena ou
grande. O que importa é o tamanho do amor no ato de doar. Quando doamos, a graça de Deus vem em abundância. Esse
milagre o egoísta não experimenta. Podemos doar muitos sorrisos, boas palavras, coisas, tempo, orações por alguém,
paciência, ajuda financeira... E assim veremos multiplicar o amor, a alegria e a esperança em nosso coração e no coração
de quem encontramos. O que temos para doar? Doar.
Construir a casa sobre a rocha. Quem quer construir às pressas corre o risco de construir mal. A recuperação ou a vida
levada de qualquer jeito, ou pela metade, já indica que mais cedo ou mais tarde a casa vai cair. Onde Deus é a base, tudo
está seguro. Construímos n’Ele quando somos capazes de cavar o próprio coração e a vida com atos concretos. Ajudar,
doar, lavar, arrumar, ir além do horário, renunciar, para viver a Palavra, se torna matéria para uma base segura. Queremos
construir na rocha ou na areia? Construir o bem.
Alegra-te... o Senhor está contigo. Quando Deus nos pede algo também nos dá a graça. Maria recebeu a missão de gerar
Jesus. Ela é declarada “sem mancha”, imaculada, porque carrega o cordeiro sem mancha que tira de nós a sujeira do
pecado. Quando acolhemos e assumimos o projeto de Deus em nossa vida Ele mesmo purifica o nosso modo de pensar,
agir e sentir. Maria, por uma graça especial foi preservada por Deus. Peçamos a Ele a graça de sermos purificados pelo
amor para doarmos Jesus ao mundo. Buscar a pureza.
Preparar o Natal. Começamos um novo caminho... rumo ao Natal, que não é só uma festa bonita, e nem a recordação de
um fato bonito.... O Natal é mais: Vamos neste caminho para encontrar Jesus. Natal é um encontro com o coração, com a
vida, para encontrar o Senhor vivo, com fé.... Quando é Ele que entra dentro de nós é Ele quem refaz tudo, porque isso é a
chegada do Senhor. Ele refaz o nosso coração, alma, vida, esperança e caminho..., mas é preciso ter o coração aberto.
(Papa Francisco, 02 /12/2013).
II Domingo do Advento - “ Uma voz clama no deserto” (Mc 1, 1-8)
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Palavra do Mês - “Eis aqui a serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua Palavra.” (Lc 1,38)

Ter Lc 1, 39-47
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Meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. O louvor de Maria pode ser o nosso. Isabel reconhece a ação de Deus em
Maria e Maria reconhece Deus em sua ação. Reconhecer a ação de Deus sempre causa alegria. Temos a possibilidade de
reconhecer a presença dele em cada momento e particularmente na dor. Em Deus cada desafio, e mesmo a dor, pode se
transformar em louvor e alegria. /
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Mt 11, 28-30

Vinde a mim e eu vos darei descanso. Existe um fardo que esgota a nossa alma e as forças que temos para viver. Cada um
que carrega um fardo oculto na alma sabe do que se trata. Existe alguém que tem o poder para receber esse fardo e
transforma-lo em vida. Para que carregar um peso que faz mal? Vamos aproveitar esse tempo de preparação para o Natal
para dar nossos fardos a Ele? Entregar o que pesa.
Não temas. Eu te ajudarei. A Palavra de hoje, tirada do profeta Isaías, é dirigida a todos, mas particularmente para quem
se sente esmagado, oprimido, abandonado, fracassado ou enfrentando algum grande desafio. Deus não se esqueceu de
nós e não se esquecerá jamais. Se formos capazes de ter os olhos abertos ao bem nesse dia, perceberemos que, apesar da
nossa descrença e rebeldia, Ele continua nos estendendo a mão, a nos atrair e abraçar. “É preciso firmar-se na Esperança”.
Renovar a esperança.
Eu o Senhor, te ensino coisas úteis. A “utilidade” da Palavra de Deus é sempre o amor, o bem. Ele ensina, na Palavra, a
sabedoria verdadeira. Nas “aulas de Deus” aprendemos a perdoar, a ajudar, amar o inimigo, ir além das dificuldades,
recomeçar... São as aulas de amor do coração do Pai.
Preparar o Natal de Jesus. Aproxima-se o Natal e as ruas cobrem-se de luzes. Uma fila interminável de lojas... meninos e
meninas em trenós... Papai Noel... fantoches e anões vermelhos. Mas no meu coração, a incredulidade, e depois quase a
revolta: Este mundo rico “apoderou-se” do Natal e “desalojou Jesus”! Aposta no Natal tendo em mira do maior lucro do
ano... Mas não pensa em Jesus. “Não havia lugar para Ele na hospedaria...”, nem sequer no Natal... Que ao menos em
todas as nossas casas grite-se o nome de Quem nasceu, preparando-Lhe uma festa sem igual. (Chiara Lubich; do texto
“Desalojaram Jesus”).
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III Domingo do Advento - “Sou a voz que clama no deserto”. (Jo 1,6-8, 19-28)
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Palavra do Mês - “Eis aqui a serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua Palavra. ” (Lc 1,38)
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Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Na Fazenda da Esperança esta palavra significa muito. Zacarias tinha
dúvidas e muitos não acreditaram que uma mulher idosa daria luz. O amor supera as dúvidas. Deus pode recuperar
pessoas e fazer o milagre onde não se espera. Para quem acredita e vive concretamente, o milagre acontece. Amar o
outro, não revidar, fazer-se pequeno, ser humilde, servir... não é humilhação. Humilhação é viver no erro por não acreditar
que o Amor pode fazer milagres. Acreditar.
Para Deus, nada é impossível. É uma Palavra verdadeira e não um argumento para intenções ou ações egoístas. Para
receber a graça, Isabel e Maria viveram a fidelidade e a confiança em Deus. Quem por amor, diante das dificuldades, confia
e faz tudo o que lhe é o possível, vê o impossível se tornar possibilidade. E quando não se pode mais mudar uma situação,
encontra sempre a possibilidade de amar. Amar até o fim.
Será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Neste tempo em que os compromissos e as alianças são quebrados com
facilidade, é difícil confiar em promessas. Maria é declarada feliz, bem-aventurada, por que acreditou na promessa de
Deus. Quem acredita na Palavra e a põe em prática, experimenta o bem que Deus faz. Quem descobriu uma vida nova, no
Amor, tem pressa para fazer o bem. Em nossa preparação para o Natal, assim como Maria, que foi ao encontro de Isabel,
podemos ir ao encontro dos irmãos fazendo coisas boas. Cada ato de amor é uma possibilidade de construir o Natal.
Confiar fazendo o bem.
Meu espírito se alegra em Deus. É o canto da alegria de Maria. Ela encontrou muitos motivos para se alegrar e agradecer.
Temos muitos motivos para agradecer a Deus. Procuremos oportunidades para amar e motivos para agradecer durante o
dia, sempre retribuindo com o bem. Ter gratidão.
Preparar a festa e o coração para o Natal. “O que me leva a ter o coração tão duro ao ponto de não poder chorar? De
todos os tempos apropriados que temos ao longo do ano, este é o mais apropriado para os duros de coração. Valorizai o
tempo santo em que estamos e considerai esta semana como a mais santa de todas do ano. É uma semana santa, e se a
aproveitardes bem e vos preparardes como sabeis, certamente vos será tirada a dureza do coração”. (São João de Ávila,
Sermão sobre o Natal).
IV Domingo do Advento - “O Senhor está contigo” (Lc 1, 26-38)
Natal do Senhor – “Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor”. (Lucas 2,1-14)
Quem perseverar até o fim será salvo. Quem desiste, muitas vezes experimenta a derrota antes de ter tentado. As dores
chegam, em maior ou menor grau, para todos. Quem coloca sua confiança em Deus, é como Estevão. Ele não negou
Aquele em quem acreditava porque experimentou que sua Palavra é verdadeira. Sejamos firmes. As dificuldades passam,
mas amor com que as abraçamos sempre permanece. Perseverar.
Ver e acreditar. No Natal as pessoas enxergaram além de um bebê envolto em panos. Aqui João e Pedro enxergam além
de panos sujos que envolveram um corpo morto. Quem crê no Amor consegue ver além das aparências. Os “panos” da
fragilidade e da morte manifestam mais que aquilo que podemos ver. Chega uma notícia triste? Alguém nos faz sofrer?
Uma recordação nos faz mal? Podemos deitar tudo no chão do amor de Deus. Depois, anunciemos com atos concretos a
vida nova que descobrimos. Ver com o coração.
Se andamos na luz estamos em comunhão uns com os outros. Às vezes olhamos as pessoas e o mundo a partir de nossas
escuridões. Todos carregam a luz de Deus mesmo que ela esteja oculta. Essa luz volta a se manifestar quando
recomeçamos a amar numa vida de partilha e comunhão verdadeira. É dia para perdoar, recomeçar, melhorar a
convivência e fugir do isolamento fazendo o bem. Construir unidade.
Quem odeia o seu irmão caminha nas trevas. O ódio e a mágoa escurecem a vida. Quando não perdoamos carregamos o
mal que o outro nos fez. É esse mal que daremos aos outros em muitas decisões e reações. Quando perdoamos abrimos
mão do mal e temos a alma livre para o Bem. É esse bem que daremos a quem está perto e a quem está longe. Quem
pertence a Ele faz como Ele fez. Na cruz Ele perdoou. Perdoar.
Vossos pecados foram perdoados. ‘Eu esquecerei e não lembrarei dos seus pecados’. Este também é um convite a não
levar o Senhor a lembrar dos pecados, ou seja, não pecar mais. O Senhor me perdoou, esqueceu, mas eu tenho uma dívida
com o Senhor… mudança de vida. A Nova Aliança me renova e me faz mudar de vida; não mudar apenas a mentalidade e o
coração, mas a vida. Logo, viver sem pecado, distante do pecado. Eis a verdadeira recriação do Senhor”. (Papa Francisco;
20/01/2017)
Sagrada Família – “Meus olhos viram a vossa salvação” (Lc 2, 22-40)

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

