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01 Sex 
1 Pedro 4,7-13 

O amor cobre uma multidão de pecados. O pecado é o rompimento com o amor de Deus, com o amor ao irmão ou com a nossa 
própria essência e dignidade. Não é possível desfazer certos erros do passado, mas é sempre possível recomeçar. Podemos 
testemunhar o “recomeço” no amor mútuo, recebendo e acolhendo bem as pessoas, tratando bem quem vive conosco, servindo, 
doando e, enfim, colocando à disposição os dons que recebemos de Deus. Amar resolve mais que lamentar.  Viver o amor 
recíproco. 

02 Sáb 
Judas / Versículo 
17.20b-25 

... Que vos mantenhais no amor de Deus. “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 Jesus no irmão, a Jesus que sempre a ti retorna, talvez por outros 
caminhos”. (Chiara Lubich, Ideal e luz, p. 124) 

03 Dom IX Domingo do Tempo Comum – “O Filho do Homem é Senhor também do Sábado”.  (Marcos, 2, 23-28) 

04 Seg 
Mateus 5,9 

Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Você gostaria de ser um instrumento da paz aonde 
quer que vá? Convidamos você a se tornar um construtor da paz, aquele que ama a paz a ponto de não ter medo de intervir nos 
conflitos, a fim de conseguir que ela se realize entre os que vivem na discórdia. Só quem tem a paz dentro de si pode levá-la aos 
outros. 

05 Ter 
Marcos 12, 13-
17 
 

Dai a Deus o que é de Deus. Quem busca o Reino de Deus se reconhece como imagem e semelhança desse mesmo Deus e segue 
a Palavra que vem d’Ele. A imagem e inscrição de “Cesar” é destinada para aqueles que estão sob o jugo dos passageiros reinos 
desta terra. A vida vai além das obrigações que precisamos assumir diariamente. É necessário fazer bem cada coisa sem nos 
esquecermos de que o bem mais precioso que temos é o relacionamento com “Aquele” que é o amor. E porque é amor, não passa. 
Buscar o essencial 

06 Qua 
Marcos 12, 18-
27 
 
(S. Norberto) 

Ele é Deus dos vivos. Quando queremos ver as coisas essenciais da vida somente através da nossa lógica, caímos em um erro. As 
explicações, mesmo que necessárias, são limitadas porque somos limitados.  A Palavra convida a entrar em uma experiência que vai 
além da lógica e permanece para a eternidade. Podemos hoje, com cada gesto, testemunhar o amor tendo em vista a vida eterna. 
Anunciar a vida amando. 

07 Qui 
Mc 12, 28b-34 

Amar a Deus e ao próximo. Somos pessoas realizadas quando descobrimos o Amor que existe em nós e nos outros. O Amor, 
Deus, gera espírito de família onde quer que estejamos. Nosso fechamento pessoal seja com Deus seja com o outro, nos tira a 
liberdade e nos impede de crescermos como pessoas. Quem não ama decreta a própria infelicidade. Amar não é só um lema. É o 
caminho para sermos felizes. Amar a todos. 

08 Sex 
Efésios 3, 8-
12.14-19 
(S. Coração de 
Jesus) 

Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.  Quais são os defeitos, as coisas negativas, 
que gostaríamos de lançar fora da nossa vida? É possível ter somente coisas boas no coração? Cada vez que fazemos um ato de 
amor estamos mais perto de ter um coração semelhante ao de Jesus. Ao menos por alguns instantes durante o dia, fazendo o bem, 
poderemos transformar o nosso pequeno coração, e o lugar onde vivemos, em um pedaço do paraíso. Crescer na capacidade de 
amar. 

09 Sáb 
Lucas 2, 41-51 
Imaculado 
Coração de Maria 

 "Não sabiam que devo ocupar-me das coisas de meu Pai?" Não deves nunca voltar-te para trás, mas sempre para frente. A tua 
vida, a que foi. Deus já sabe. O importante é que não te escape o presente, o único em tuas mãos. Nele, ama a Deus com todo o 
coração, fazendo a sua vontade. (Chiara Lubich, Ideal e Luz, p. 117) 

10 Dom X Dom. do Tempo Comum – “Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe”. (Marcos 3, 20-35) 

11 Seg 
Mateus 5,9 
 

Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.  É preciso levar a paz, antes de tudo, por meio  dos 
próprios atos de cada momento, vivendo em pleno acordo com Deus e com sua vontade. Os construtores de paz, por conseguinte, 
se esforçam para criar laços e estabelecer relações entre as pessoas, amenizando as tensões, desarmando as discórdias e 
indiferenças. 

12 Ter 
Mateus 5, 13-16 
  

Que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai. Circulam nos meios de comunicação imagens e notícias terríveis de todos os 
tipos. Sim. O negativo, a maldade existe. Mas acima de tudo existe Deus. Ele é caridade, bondade e também é beleza. A 
humanidade é sedenta de coisas belas e verdadeiras. Partilhamos as experiências da Palavra para que a beleza do amor de Deus 
seja vista pelo maior número possível de pessoas. É importante ir contra a corrente e anunciar o bem que Deus faz em nosso meio. 
Compartilhar o bem também é amar.  Anunciar o bem. 

13 Qua 
Mt 5, 17-19 

Praticar e ensinar. Onde a inteligência é extremamente valorizada, ensinar é estar no controle. No Evangelho, o que dá a autoridade 
para ensinar é a sabedoria, que nasce da capacidade de amar. O Amor deve ser anunciando antes com a prática, ou seja: viver 
primeiro e falar, se por preciso, depois. Ensinar amando. 

14 Qui 
Mateus 5, 20-26 

Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Muitas vezes nos sentimos injustiçados: uma incompreensão, uma calúnia, uma falha 
etc. “Justo” é aquilo que está “na medida”. O amor tem uma medida sem limites que nos “abre” para vida e para a eternidade. A raiva, 
a mágoa, o ressentimento nos “fecha” em nós mesmos. A Palavra nos convida a irmos ao encontro de quem se fechou em sua 
“medida” contra nós.. Não podemos impor o Amor, mas podemos oferecê-lo, fazendo o que nos é possível. Buscar a reconciliação. 

15 Sex 
Mateus 5, 27-32 

Cortar as atitudes do pecado. Jesus sabe que o problema não é a mão, o pé ou o olho. Ele fala várias vezes nos Evangelhos do 
“coração” onde nascem os sentimentos negativos que dão origem a muitos males. É difícil alguém ter uma vida equilibrada quando 
não controla as suas emoções e reações negativas que nascem das feridas da própria história. Para redescobrir o Amor, é 
necessário cortar, lançar fora, aquilo que nos faz mal, descobrindo a alegria da partilha e do perdão. Lançar fora o que faz mal. 

16 Sáb 
Mateus 5, 33-37  
(Albertina 
Berkenbrok -SC, 
Brasil) 

Seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. “Ele ama o homem e por isso é também exigente. Qual verdadeiro educador, pede e 
educa para a responsabilidade e para o compromisso. Deus é amor e por isso nos libertou da escravidão maior, reabrindo-nos as 
portas de sua Casa, e sabemos o preço que seu Filho pagou por esse resgate. Educador nenhum jamais considerou tanto o homem, 
quanto um Deus que pelo homem morreu. Deus-Amor elevou o homem... à dignidade de filho e herdeiro.”   (Chiara Lubich, Ideal e 
Luz, p. 276) 

17 Dom XI Dom. do Tempo Comum – “Quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo”. (Marcos 4, 26-34) 



18 Seg 
Mateus 5,9 

Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.  A paz é uma característica do relacionamento que os 
cristãos procuram estabelecer com as pessoas que encontram ocasionalmente ou com as quais convivem. É um relacionamento de 
amor sincero, sem falsidades nem enganos, sem qualquer forma de violência implícita ou de rivalidade ou de concorrência ou de 
egocentrismo. 

19 Ter 
Mateus 5,43-48 
 

Amai os vossos inimigos. Amar não é gostar. Uma mãe que passa noites cuidando do filho doente ama o filho, mas não gosta 
daquela situação. Amar é fazer e querer o bem para o outro. É algo que podemos realizar mesmo quando sentimos que o outro não 
merece.  A Palavra, o relacionamento com Deus nos dão forças para perdoar e sermos livres do mal que o outro nos causou. Livrar-
se do o mal irradiando o bem. 

20 Qua 
Mateus 6,1-6, 
16-18 

O Pai te dará a recompensa. Receber reconhecimentos pelo bem que fazemos é bom. Mas não é bom fazer o bem esperando das 
pessoas algo em troca. O bem verdadeiro não se faz por interesse. Jesus diz no Evangelho que a nossa luz deve brilhar diante das 
pessoas para glória de Deus (Mt 5, 15-16) e não para nossa glória pessoal. Poderíamos hoje em cada pequeno ou grande ato de 
amor repetir “por ti, Jesus”. Lembremo-nos: “No amor o que vale é amar”.  Fazer o bem por amor. 

21 Qui 
Mateus 6, 7-15 
 
 
(S. Luís Gonzaga) 

Vosso Pai sabe do que precisais. Deus é o Bem. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus se limita a uma lista de pedidos 
e necessidades. Um relacionamento verdadeiro, porque é cheio de amor e confiança, não “usa” o outro. A espiritualidade, o trabalho 
e convivência, na experiência da confiança amorosa em Deus e no amor aos irmãos, atraem providência e graça. Mais que uma 
forma de oração, o “Pai-Nosso” é uma declaração de amor e confiança em um Pai que faz de nós uma só família.  Confiar na 
providência. 

22 Sex 
Mateus 6,19-23 
 
 (S. J. Fischer e 
Thomas Morus) 

Onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Isto vale para o material e para o espiritual. Quando a alma está ferida, o modo 
de olhar a vida, os acontecimentos e as pessoas, também está ferido. Muitas vezes acumulamos, trancamos e escondemos 
“tesouros” negativos de sentimentos e recordações que nos contaminam, adoecem e nos destroem. Para ver a vida de modo 
iluminado é necessário abrir mão desses falsos tesouros e descobrir, na vida de comunhão, perdão e doação, “Aquele” que é o 
tesouro verdadeiro. Abrir o coração. 

23 Sáb 
Mateus 6, 24-34 

“Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça”. ... significa viver a nossa fé, fazer Deus reinar em nós e no mundo.... Se nos 
comportamos como filhos, Deus Pai cuida de nós.... Ele quer fazer a própria parte por sua família humana e fazê-la como Deus.... 
Mas se Jesus nos pede sobretudo, que busquemos o Reino de Deus, não significa que nos isente do trabalho.... O Verbo de Deus, 
tornando-se homem, não se retirou em solidão para meditar e rezar nos trinta anos de sua vida privada, não se comportou como um 
consagrado, por assim dizer, mesmo sendo santo e Deus, mas foi trabalhador.” (Chiara Lubich, Ideal e Luz, p.337-338) 

24 Dom XII Dom. do Tempo Comum – “João é seu nome” (Lucas 1,57-66.80) 

25 Seg 
Mateus 5,9 

Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje em dia, desenvolver e estabelecer a paz no 
mundo é algo desafiador e revolucionário. Jesus pediu aos seus discípulos que tomassem sempre a iniciativa, sem esperar que os 
outros correspondessem e sem pretender a reciprocidade. Ele diz: “Amai os vossos inimigos”...  Um simples gesto, um palavra 
amiga, uma ato de amor pode ser o início de uma ação conciliadora. 

26 Ter 
Mateus 7, 6.12-
14 

Entrar pela porta estreita. Nossa porta é a cruz. Ela é tão estreita que não nos permite passar com a nossa “bagagem”. Para passar 
por ela é preciso deixar o que é negativo, os apegos e até mesmo muitas coisas que consideramos boas e belas. Abraçamos na cruz 
aquele que é o Amor. É natural querer fugir da cruz, porém, é nela que está Jesus, e nós o queremos. Em cada situação difícil, em 
cada cruz que encontramos podemos reconhecê-lo dizendo: ” Jesus, você está presente nesta dor. Eu te quero”. Ir além da dor. 

27  Qua 
Mateus 7,15-20 
 
(S. Cirilo de 
Alexandria) 

A árvore boa produz frutos bons. O bem não é fechado em si mesmo, mas, porque é amor, é de sua natureza querer se espalhar, 
irradiar. Certamente existem, na alma de uma pessoa, coisas que só Deus pode ver, mas os frutos da vida podem ser vistos por 
todos. A árvore frutífera não esconde o fruto dentro do tronco. Ela doa. Em nossas comunidades, reconhecemos que uma pessoa faz 
uma caminhada sincera não quando fala bem, mas pelas experiências da Palavra que é capaz de doar.  Testemunhar com frutos 
concretos. 

28 Qui 
Mateus 7, 21-29 

Construir a casa sobre a rocha. Construções sólidas exigem tempo, investimento e cansaço. Uma vida sólida também. Alguns 
constroem a vida nas “areias” das aparências, dos sentimentos negativos, do fechamento, das atitudes destrutivas ... e caem. Uma 
vida firme exige a coragem de cavar a própria alma e estabelecer fundamentos profundos. Viver a Palavra não é discurso teórico. 
Custa, exige, toma tempo e, por vezes, fere, nos coloca em perigo, dói..., mas constrói fortalezas. Quando custa fazer o bem, aí sim, 
é amor de verdade. Nosso tempo é curto, então comecemos agora. Amar fazendo o que custa. 

29 Sex 
Mateus 8, 1-4 
(35 anos da 
Fazenda da 
Esperança) 

Ficar limpo. Existem coisas que sujam, ferem e adoecem a alma. A cura dos nossos males internos, e muitas vezes também dos 
externos, começa com a nossa decisão de apresentar a Deus as nossas feridas. O amor cura. Quando o relacionamento com Ele é 
verdadeiro, superamos o medo e a vergonha de nos mostrar assim como somos. Ele tem a Palavra que limpa e manifesta o seu 
querer, que é sempre amor. O Amor cura. 

30 Sáb 
Mateus 8, 5-17 
 

Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. “Estamos assustadoramente indefesos, expostos a todos os tipos de 
doenças do espírito... Estamos nus e poderíamos estar revestidos de Cristo. Estamos sem teto e poderíamos estar todos, já aqui na 
terra, na acolhedora casa do Pai... se nos descobríssemos novamente como irmãos.... Caminhamos como aqueles que não sabem 
para onde ir, e temos nas mãos – basta querer! – o código da vida, de cada vida, que é o Evangelho.”(Chiara Lubich, Ideal e Luz, p. 
333) 

 

 

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  


