01
02

Dom

03

Ter
Jo 20, 24-29

Seg
2 Cor 12,9

São Tomé,
Apóstolo

04

Qua
Am 5, 14-15. 2124

05

Qui
Mt 9, 1-8

06

Sex
Mt 9, 9-13
Sta. Maria Goretti

07

Sáb
Mt 9, 14-17

08
09

Dom

10

Ter
Mt 9, 32-38

11

Qua
Mt 10, 1-7

Seg
2 Cor 12,9

S. Bento

12

Qui
Os 11, 1-4. 8c-9

13

Sex
Mt 10, 16-23
Sto. Henrique

14

Sáb
Mt 10, 24- 33
S. Camilo de Lellis

15
16

Dom

17

Ter
Terça-feira
Mt 11, 20-24 Bv.

Seg
2 Cor 12,9

Inácio de Azevedo
e Companheiros

18

Qua
Mt 11, 25-27

São Pedro e São Paulo – “Tu és o Messias, o filho do Deus vivo”. (Mt 16, 13-19)
Basta-te a minha graça; pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Paulo nos fala nesta frase de uma provação
particular que o acompanha e o atormenta continuamente. Você já parou para pensar como vem lidando com as adversidades da
vida? Você as enfrenta ou adota uma postura de vítima?
Felizes os que acreditaram sem terem visto. A mentira pode fazer algum bem por pouco tempo, mas logo se tornará um mal.
Vemos pessoas que abandonam os vícios, pessoas que promovem o bem ou doam a vida para salvar os outros e, pelos séculos,
testemunham a ressurreição, porque acreditaram na Palavra. Somente o Bem faz isso, porque é a verdadeiro. Quem acredita
naquele que é o Amor, sabe ouvir sua voz e cresce na fé e na sabedoria, frutos da presença d’Ele entre nós. Acreditar no Amor.
Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Deixar de fazer o mal é muito bom, mas não é o suficiente para uma pessoa
realizar-se. É fundamental fazer o bem. E podemos fazer isso hoje. Podemos perdoar, ajudar, doar algo, partilhar. Não faltam
ocasiões. O que falta, às vezes, é a vontade e a iniciativa. Fazer o bem depende de nossa decisão pessoal. É possível. Somos
capazes de amar. Fazer o bem.
Coragem, filho, teus pecados estão perdoados. O primeiro passo que o paralítico deu não foi com as pernas físicas, mas com a
alma. Ele acreditou. Movido pela fé e carregado pelos outros, apresentou-se com a sua deficiência. A falta do perdão paralisa a vida.
Chegam momentos em que precisamos pedir ajuda para chegar a Deus e aos outros e fazer a experiência sincera do perdão.
Pensamentos fechados e limitados de “mestres da lei” nunca curam ninguém. Coragem! Podemos dar passos. Viver o perdão.
Segue-me. Julião, tendo passado pela prisão, chegou à Fazenda da Esperança e buscou viver o Evangelho. Com pequenos gestos
se dispôs a servir e ajudar. Começou a levantar antes dos outros para rezar pelos jovens que estavam na recuperação. Um
seminarista renovou sua vocação e muitos mudaram a própria vida pelo testemunho deste jovem que, tantas vezes se sentindo como
último, seguiu Jesus. Julião morreu em um acidente em junho de 1989. O seu sim e de tantos outros permanece. Os erros do
passado não podem impedir o nosso “sim” a Deus. O Amor sempre vale mais. Dizer sim ao bem.
Renovar-se. “A Nossa espiritualidade nos deixa otimista. Existe lugar para o pessimismo com tal amor de Deus em nós? A alegria e
o contentamento não são talvez fruto da caridade?... O otimismo nos deixa audaz. Nós andamos com alegria ali onde outros teriam
medo de andar. Temos aceitado imediatamente aquilo que outros consideraram muito modesto”. (Santo Eugênio Mazenod, O.M.I)
XIV Domingo do Tempo Comum - “Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria...?” (Mc 6, 1-6)
Basta-te a minha graça; pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. O mais importante para nós, porém, é a lição que
Paulo tirou dessa provação. Ele vê nela um antídoto eficaz contra qualquer perigo de orgulho espiritual. Mas, sobretudo, descobre
nela um grande valor. A provação – principalmente quando ela nos revela nossa fraqueza – é o espaço no qual e através do qual se
manifesta, em toda a sua plenitude, a força da graça de Deus.
Pedir ao Senhor que envie vocações. Muitos não experimentam o Amor e morrem no vício e no sofrimento por falta de pessoas
corajosas que consagrem as suas vidas para fazer o bem. Temos um pedido: você poderia, em algum momento, no dia de hoje,
pedir a Deus que envie vocações para a nossa Obra e para toda a Igreja? Será um dia para “incomodar” o Céu com nossas orações.
Pedir e confiar.
Anunciai: o Reino do Céu está próximo. Um modo de anunciar que o Céu está próximo é vivendo a unidade. A vida fraterna, com
Jesus no meio, é o ambiente favorável para expulsar males e curar doenças. O primeiro lugar de onde devemos expulsar o mal para
que se torne “Reino do Céu” é dentro de nós. Podemos expulsar: o egoísmo, partilhando; a preguiça, nos doando; a indiferença,
ajudando; os males mais profundos... perdoando. Quando vivemos isso juntos, o ambiente ao nosso redor se torna um pedacinho do
paraíso. Criar um ambiente favorável, amando.
Meu coração arde de compaixão. Quando somos indiferentes ao Amor, nos deparamos com o terror de nossas próprias misérias. A
raiva, a mágoa, a ingratidão, o egoísmo e tantas outras coisas negativas estragam a vida. A vida muda quando somos capazes de ter
compaixão e perdoar. Renovemos com as pessoas, no amor, os laços de humanidade. Quando existe compaixão, o coração tem
alegria. Ter compaixão.
Quem perseverar até o fim será salvo. É um anúncio que não se faz com discursos, mas com a fidelidade, em meio ao sofrimento
e à dor. Certos desafios exigem mais que a nossa força de vontade, que acaba. Precisamos de uma força bem maior que pode nos
sustentar sempre. Quem entra na aventura de amar encontrará os “lobos” da injustiça e da perseguição, mas encontrará também o
testemunho de tantos que acreditam e doam a vida para irradiar o bem. O Amor vai além da dor. Seguir em frente amando.
Não tenhais medo. "Este cárcere é um verdadeiro inferno: ... cruéis suplícios de toda classe, como são grilhões, cadeias de ferro e
ataduras,... o ódio, as vinganças, as calúnias, palavras indecentes, brigas, atos perversos, juramentos injustos, maldições e,
finalmente, angústias e tristeza. ... Em meio destas torturas, que aterrorizariam a qualquer um, pela graça de Deus estou cheio de
gozo e alegria, porque não estou sozinho, mas sim Cristo está comigo. ...No meio da tempestade, lanço a âncora que me permitirá
subir até ao trono de Deus: a esperança viva que está no meu coração." (Paulo Le-Bao-Thin; Mártir, Vietnã, † 1857)
XV Dom. do Tempo Comum - “Jesus chamou os doze, e começou enviá-los dois a dois”. (Mc 6, 7-13)
Basta-te a minha graça; pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Quando vivemos à luz da fé, todo tipo de
provação às vezes nos bloqueia e nos incomoda, nos aflige ou nos humilha porque cada um de nós pode estar sujeito a um
sofrimento que limita as aspirações, os desejos, os projetos. Procuremos ver esse sofrimento como expressão do amor de Deus que
nos purifica.
Reconhecer os milagres. O testemunho do bem pode abrir a nossa vida para sermos pessoas melhores, quando o aceitamos.
Quando estamos fechados, quando não queremos doar, perdoar, viver a unidade, aos poucos tornamo-nos pessoas tristes, amargas,
vingativas, egoístas e mesquinhas. Uma vida fechada ao amor é experiência de inferno. Reconhecer o bem abre o coração, renova
a alegria e provoca milagres. A nossa vida, quando se abre, mais que nos tirar do inferno, nos abre o Céu. Sabemos que as coisas
negativas existem, mas nós acreditamos no amor. Abrir-se ao bem.
... Revelastes aos pequeninos. Existe uma sabedoria que não nasce dos livros, formação, informações e nem mesmo da idade. É a
sabedoria que nasce do relacionamento com Deus. Não se baseia em coisas complicadas, mas na vida diária com os irmãos, na
oração, escuta e prática da Palavra, nos gestos de amor; nasce dos pequenos e grandes encontros com Ele, na unidade e na dor.
Ela é acessível a jovens, idosos, pobres, ricos, formados ou não, e se manifesta a todos que se dispõem a amar. Buscar a
sabedoria.
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Vinde a mim todos vós que estais cansados. Existem sobrecargas que nos fazem mal e tornam-se um sofrimento para nós e para
quem vive conosco. Ter uma vida equilibrada é um ato de amor. Nosso equilíbrio está n’Ele, que é o remédio, a saúde, o alimento, o
alívio e o descanso. Quem ama cuida da saúde, da alimentação, dos relacionamentos saudáveis, sabe compartilhar momentos
agradáveis de lazer, entre tantas coisas. Quem ama se nutre daquele que é a fonte do amor. “O Amor é a saúde da alma”¹.
1 São João da Cruz
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Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Existem momentos dolorosos que só podemos suportar unidos, mergulhados, naquele que
é o Amor, o único Bem. Os sofrimentos chegam também para os mais fortes, alegres e realizados. Porém, a nossa vida, o maior
milagre que Deus fez sobre a terra, é para amar. Jesus na cruz não se reduz à dor. Ele, o abandonado, é amor. Quem sofre deveria
ser visto como um dom precioso para todos. Ofereçamos a Deus as dores de hoje por aqueles que sofrem. Oferecer as dores.
Porei sobre ele o meu espírito. “O Espírito Santo é guia da alma. Sem Ele nada se pode... Aqueles que são conduzidos pelo
Espírito Santo possuem ideias justas... Um cristão que é guiado pelo Espírito Santo não tem dificuldade para deixar os bens deste
mundo e correr atrás dos bens do Céu. Sabe fazer a diferença. Para aquele que se deixa conduzir pelo Espírito Santo parece que
não existe o mundo. Para o mundo, parece que não existe Deus.” (São João Maria Vianney)
XVI D. do T. Comum- “ E teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor”. (Mc 6, 30-34)
Basta-te a minha graça; pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. A provação nos torna cada vez mais conscientes
do nosso nada e mostra mais claramente aos outros que tudo que existe de bom ou de altruísta em nós – um conselho, um ato de
generosidade, um testemunho eficaz, um modo cativante de expor – vem de Deus.
Ele lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. A nossa vida, mesma com uma história cheia de erros, pode mudar.
Gastar energias renovando lamentações pelos erros do passado nunca resolve o problema de ninguém. Quem tem coragem de
lançar fora os males da alma, entregando-os a Deus, experimenta a graça de sentir-se livre, amado e capaz de amar. Libertar-se
dos males do passado.
Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. A autoridade evangélica está no amor que faz o bem. Quem tem um
poder conquistado pela força, pelo dinheiro, ou mesmo pela inteligência e capacidades, tem medo de ser superado e vencido. São
Francisco de Assis e Madre Tereza eram pobres, e tinham autoridade diante de reis e presidentes. Podemos servir acolhendo,
limpando, ajudando nos trabalhos, mas acima de tudo vendo Jesus no irmão. Quem ama reina. Servir com alegria.
Seus gestos de bondade não serão esquecidos. É lindo ver o relacionamento de amor entre avós e netos. Jesus, que teve uma
família na terra, também teve avós. Hoje nos lembramos dos avós d’Ele e dos nossos. Como cada um de nós gostaria de ser
lembrado no futuro? Quais são as recordações positivas que temos dos que já partiram? Nossa vida aqui é muito breve, mas é
possível e belo passar por ela fazendo o bem. Em nossas orações, nos recordemos dos idosos e de nossos avós, vivos e falecidos.
Ter gestos de bondade.
A semente caiu em terra boa. A boa semente produz bem quando a terra é favorável para o plantio. Que tipo de terra é o nosso
coração? Um coração pisado, maltratado, endurecido, cheio de “pedras”, sofrimentos, raivas? Está sufocado pelo medo, por desejos
descontrolados ou por preocupações exageradas? Ou é um coração de onde se tiram as pedras, espinhos, durezas e sujeiras? Ele
está pronto para acolher a Palavra, colocar em prática e dar frutos? Que terra é o teu coração? Preparar a terra do coração.
Melhorai vossa conduta e vossas obras. “O amor deve estar sempre presente e penetrar todas as relações pessoais:
especialmente aqueles que têm o dever de prover ao bem dos povos alimentem em si e acendam nos outros, nos grandes e nos
pequenos, a caridade. A salvação deve ser principalmente fruto de uma efusão de caridade; entendemos dizer aquela caridade cristã
que compendia em si todo o Evangelho e que, sempre pronta a sacrificar-se pelo próximo, é o antídoto mais seguro contra o orgulho
e o egoísmo do século’. ” (C. da Doutrina Social da Igreja, 581)
XVII Domingo do tempo Comum - “Está aqui um menino com cinco pães e dois peixes”. (Jo 6, 1-5)
Basta-te a minha graça; pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Nada melhor do que a nossa fraqueza para
manifestar que “a força” que atua em nós não procede de nós mesmos, mas de Cristo. Jamais perca a fé, é na graça de Deus que
podemos enfrentar e vencer as diversidades. Isso nos torna forte e reafirma a certeza de que Ele está conosco.
A boa semente são as que pertencem ao Reino. O joio, parecido com o trigo quando é pequeno, continua crescendo
verticalmente, porque sua haste é vazia. O trigo, que tem os grãos, começa a pender por causa do peso. A prática do mal gera uma
vida vazia e sem sentido. É aparência. O bem, porque é comunhão, é capaz de inclinar-se com os pesos da vida, para oferecer o que
tem de mais precioso. Quando a espiga de trigo, madura e dourada, brilha ao sol, está pronta para doar-se como alimento. Doar o
bem.
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

