
 

Dezembro de 2022    
“Enraizar a esperança”. 

 
01 Qui 

Mt 7,21.24-
27 
 

Construir a casa sobre a rocha. Você já viu alguma construção se erguer só com palavras ou ideias? Construir 
é fazer. Viver a Palavra também. Construir uma vida com uma base sólida no relacionamento com Deus requer 
ultrapassar o campo das ideias e dos sentimentos para amar concretamente. Doamos por meio do desapego, 
servimos trabalhando, perdoamos assumindo o prejuízo que alguém nos causou e ainda, nos pequenos atos de 
amor, como: fazer uma faxina, cozinhar, silenciar, arrumar, suportar, orar... Precisamos estar atentos, pois uma 
vida superficial é “casa que cai”.  Erguer a vida fazendo o bem.           

02 Sex 
Mt 9,27-31 

Tem compaixão de nós. Pessoas que não enxergavam, acreditaram e pediram um milagre. É um clamor próprio 
para este tempo, no qual esperamos ver o bem florescer. A fé nos faz acreditar que a compaixão crescerá no 
coração da humanidade. Clamamos pela cura da cegueira do egoísmo, da violência, da corrupção, do racismo, da 
indiferença e da discriminação. Clamamos pelo fim das guerras, dos tráficos, da exploração. Pedimos pela cura dos 
males que afligem a humanidade, vícios e doenças. E, acima de tudo, acreditamos que a paz, o bem e o amor de 
Deus triunfarão sobre o mal. Crer que o amor vencerá.                              

03 Sáb 
Mt 9,35-
10,1.6-8 
 
S. Francisco 
Xavier 

Viver a compaixão doando. “No dia de Natal, fomos com os escoteiros a Roma, às Irmãs Missionárias da 
Caridade, para servir o almoço aos necessitados, renunciando ao dia de festa em família. Enquanto ia na 
caravana, pensava em todas as coisas que teria perdido: os pastéis feitos à mão pela avó Maria, a brincadeira de 
sorteio, o panetone, os presentes trocados junto à lareira.... No regresso, pensava no rosto das pessoas que eu 
pude servir, nos seus sorrisos e nas suas histórias... A ideia de ter levado àquelas pessoas um momento de 
serenidade tornou aquele Natal inesquecível”. (Testemunho de uma criança; 02 de abril 2021, Via-Sacra, 
Vaticano)                                                                                         

04 Dom II Domingo do Advento - “Uma voz clama no deserto: Preparai os caminhos do Senhor”. (Mt 3,1-12) 

05 Seg “Confiai para sempre no Senhor: pois o Senhor é uma rocha eterna.” (Is 26,4) 

06 Ter 
Is 40,1-11 
 

Preparai no deserto o caminho do Senhor.  Algumas vezes tudo parece tedioso, cansativo, sem novidades. 
Em outros momentos, mais duros, a vida parece um deserto e nós, secos de amor, de fé, e sem frutos. Atenção: o 
amor de Deus caminha também no deserto, seja no nosso ou no da humanidade. Os momentos difíceis não nos 
impedem de amar, pelo contrário, nos dão a possibilidade de esperar, acreditar, abraçar e proclamar. Estando bem 
ou não, com gestos concretos, no amor, podemos preparar caminhos de unidade e fraternidade. Deus transforma 
desertos em oásis. Preparar o natal caminhando na unidade.           

07 Qua 
Mt 11,28-30 
 
 
 
S. Ambrósio 

Vinde a mim todos vós que estais cansados. O descanso é necessário para o equilíbrio físico, mental e 
espiritual. As pausas diárias ou semanais, o lazer, o tempo de férias, são fundamentais para uma vida saudável. 
Na vida interior, além do normal descanso, o nosso cansaço encontra repouso no relacionamento com Deus. 
Nestes dias do ano, com o aumento do volume de trabalho e dos compromissos, é necessário encontrar tempo 
para crescer no relacionamento com Ele. O bem que fazemos tem a sua fonte em um bem maior. Ter tempo para 
a oração, meditação e práticas da espiritualidade são a base de uma vida interior equilibrada. Descansar para 
amar.    

08 Qui 
Lc 1,26-28 
 
Imaculada 
Conceição 

Faça-se em mim segundo a tua palavra. Deus presenteou Maria tornando-a plena de graça, por causa de 
Jesus e por amor a nós que Ele nasce sem a marca humana do pecado. Se cremos que Deus se tornou gente 
como a gente, por que teríamos dificuldade em acreditar no seu poder que preserva uma criatura humana do 
pecado? O amor tem o poder de tirar as manchas da nossa alma e, de certo modo, fazer de nós pessoas 
imaculadas. Maria, com determinação - faça-se - disse o seu sim. A decisão, o sim de Deus, é nos amar. E a nossa 
decisão, nosso sim, qual é?    Decidir-se pelo bem.                              

09 Sex 
Is 48, 17-19 
 
 

Eu, o Senhor, te ensino coisas úteis. Aos poucos, quase sem perceber enchemos nossa vida, nossa casa, 
nosso tempo, nossa mente, de inutilidades e de coisas que não precisamos. A vida com Deus é útil para nós, 
naquilo que serve para fazer o bem. As atividades, os conhecimentos e as coisas são úteis na medida em que nos 
permitem amar mais. Podemos rever como estamos utilizando o nosso tempo e aquilo que temos.  Para preparar 
o Natal, seja no trabalho, seja no descanso, no estudo, na internet, no esporte, na oração e na ação, podemos 
nos dedicar a fazer o bem. Realizar o bem com o que temos.                        

10 Sáb 
Sl 79 
 

Vinde logo nos trazer a salvação. “O dia chegará, quando estivermos com o Senhor. (...) A noite passará, 
surgirá o Senhor e virá julgar-nos, Ele que morreu na cruz por nós. Vigiar é esperar isto, é não se deixar dominar 
pelo desânimo: a isto chama-se viver na esperança. Como antes de nascer fomos esperados por quem nos amava, 
assim agora somos esperados pelo Amor em pessoa. E, se somos esperados no Céu, para quê viver de pretensões 
terrenas? Para quê esfalfar-se por um pouco de dinheiro, de fama, de sucesso… coisas todas que passam? Para 
quê perder tempo a lamentar-se da noite, se nos espera a luz do dia”? (Papa Francisco, 29 de novembro de 2020)                                                                 

11 Dom III Domingo do Advento - “Aos pobres é anunciada a Boa-Nova”. (Mt 11,2-11) 

12 Seg “Confiai para sempre no Senhor: pois o Senhor é uma rocha eterna.” (Is 26,4) / N. Sra. de Guadalupe 

13 Ter 
Mt 21,28-32 
 
 
Santa Luzia  

Fazer a vontade do Pai. Ter vontade significa querer uma coisa que não temos. Existe algo que Deus não tem? 
A vontade de Deus, em relação a nós, é o amor. Ele só tem o nosso amor se nós o demos. Mesmo os pecados, só 
os entregamos se o amamos. Neste tempo do advento do Senhor, podemos amá-lo dizendo sim a Ele por meio da 
Palavra que colocamos em prática.  Quando alguém diz sim, promete, fala bonito e depois não faz o que 
prometeu, no fim não ajudou em nada. Quem ama de verdade faz, como o rapaz do Evangelho, mesmo quando 
não tem vontade.  Assumir e fazer.             

14 Qua 
Lc 7,19-23 
 
 
 

A Boa-Nova é anunciada aos pobres. A pobreza material que fere o mundo de fome e morte é alimentada 
pela pobreza de fraternidade e do amor. A boa-nova, o Evangelho, infinitamente superior a qualquer ideologia 
econômica e política, tem a força de recuperar em cada pessoa a dignidade e a humanidade.  Deus, para resgatar 
a nossa identidade de filhos, assumiu no seu Filho, a nossa pobreza. Seu amor é uma riqueza que, na ajuda, no 
serviço, no cuidado e na doação aos irmãos, torna-se anúncio da sua presença e tem o poder de curar as almas. A 



S. João da 
Cruz 

resposta para quem espera o Salvador é o próprio amor. Comunicar o bem.   

15 Qui 
Is 54,1-10 
 

 

Quem te resgata é o Senhor. Nós acreditamos e experimentamos que uma vida sincera com Deus, com a 
Palavra colocada em prática na espiritualidade, no amor concreto aos irmãos é capaz de resgatar a vida das 
pessoas. Em nossas comunidades vemos acontecer, a cada dia, o milagre do renascimento de mulheres e homens 

que depois de uma vida marcada por inúmeras misérias, conseguiram descobrir um amor que os impulsiona 
também a amar. Deus, na fragilidade de uma criança, para resgatar o que existe de mais belo em nós, se fez 
dom, se fez recomeço, se fez salvação. O amor recupera.                     

16 Sex 
Jo 5,33-36 
 

As obras que faço dão testemunho de mim.  Para que nos serviria Jesus ter nascido há 2000 mil anos em 
Belém, se Ele não pudesse agir hoje na nossa vida? Deus, porque é eternidade, é também eterno presente e 
continua a manifestar a sua salvação agora. Ele faz isso através de cada um de nós quando nos dispomos a fazer 
o bem, movidos pela Palavra. Ele chega a quem necessita por meio dos nossos atos de amor. Temos a imensa e 
bela responsabilidade de fazer com que Jesus seja visível no mundo, através amor e da unidade. Fazer com que 
o bem seja visível.   

17 Sáb 
Mt 1,1-17 
 

Preparar o Natal. “O modo de agir de Deus quase cria vertigens, pois parece impossível que Ele renuncie à sua 
glória para se fazer homem como nós. Que surpresa ver Deus adotar os nossos próprios comportamentos: dorme, 
mama ao peito da mãe, chora e brinca, como todas as crianças. Como sempre, Deus gera perplexidade, é 
imprevisível, aparece continuamente fora dos nossos esquemas. Assim o Presépio, ao mesmo tempo que nos 
mostra Deus tal como entrou no mundo, desafia-nos a imaginar a nossa vida inserida na de Deus; convida a 

tornar-nos seus discípulos, se quisermos alcançar o sentido último da vida”. (Papa Francisco; Carta Apostólica 
Admirabile Signum)         

18 Dom IV Dom. do Advento – “Ele vai salvar o povo dos seus pecados”.  (Mt 1, 18-24) 

19 Seg “Confiai para sempre no Senhor: pois o Senhor é uma rocha eterna.” (Is 26,4) 

20 Ter 
Lc 1,26-38 

Para Deus nada é impossível. Preparemos juntos o Natal acreditando nos milagres de amor que podem nascer 
não só em nós, mas também no coração da humanidade.  Podemos renovar o nosso sim ao bem, preparando 
presentes para o menino Jesus com experiências concretas da Palavra. São atos de amor que realizamos doando 
algo a quem precisa, ajudando dentro de casa, nos contatos com as pessoas, no perdão, nos preparativos... 
façamos o que nos é possível, confiando tudo a Ele. E Jesus nascerá a cada dia também no presépio da nossa 
vida, no amor que colocamos em prática. Preparar o natal com atos de amor.                                         

21 Qua 
Lc 1,39-45 

Será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Hoje, na preparação para o Natal, propomos a prática da 
caridade na unidade. Podemos imaginar que a unidade, o amor ao outro, é um pacote de presentes cheio de 
pequenas ou grandes gentilezas, gratidão, paciência, escuta por amor e muitos gestos de fraternidade. São 
presentes simples, mas que podem fazer a diferença para o Natal de muitos. O amor contém tudo de bom. 

Procuremos, com cada próximo, viver de modo concreto o amor, “fazendo-nos um” com os nossos irmãos.  
Preparar o Natal vivendo a unidade.  

22 Qui 
Lc 1,46-56 
 

Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Muitas pessoas passarão esse Natal envoltas pelo 
sofrimento, sem festa ou sequer uma companhia. Em meio às duras crises e escuridões que tantas vezes assolam 
a humanidade, porque cremos no amor, somos chamados a cultivar a gratidão e a alegria. É tempo de gratidão, 
que revela a grandeza do coração e a disponibilidade de retribuir, seja no sorriso, seja na palavra ou na ação, um 
pouquinho do muito amor que Deus nos doou. Enfeitemos os ambientes onde vivemos com gestos de 
agradecimento, com as luzes do bem e da alegria. Preparar o Natal com a gratidão.    

23 Sex 
Ml 3,1-4.23-
24 
 

O coração dos pais há de voltar-se para os filhos. Para preparar uma grande festa precisamos de muitos. 
Para estragar tudo basta um.  É tempo de reconciliação! Não estraguemos a festa deste ano com sentimentos ou 
ressentimentos que nos afastam uns dos outros. Quando o próprio Deus se doa como presente para a 
humanidade, como podemos ainda ficar indiferentes ou fechados? ... e o coração dos filhos se voltarão para os 
pais. Por que não acreditar que o coração de cada pessoa se voltará ao seu próximo?  Naquilo que depende de 
nós, busquemos a reconciliação. Preparar o Natal com a reconciliação.         

24 Sáb 
 Lc 1,67-79 
 
 

O Senhor visitou e libertou o seu povo. “Porque veio Ele à luz durante a noite, sem um alojamento digno, na 
pobreza e enjeitado, quando merecia nascer como o maior rei no mais lindo dos palácios? Porquê? Para nos fazer 
compreender até onde chega o seu amor pela nossa condição humana: até tocar com o seu amor concreto a 
nossa pior miséria. O Filho de Deus nasceu descartado para nos dizer que todo o descartado é filho de Deus. Veio 
ao mundo como vem ao mundo uma criança débil e frágil, para podermos acolher com ternura as nossas 
fraquezas. (...) Colocou toda a nossa salvação na manjedoura dum estábulo, sem temer as nossas pobrezas”. 
(Papa Francisco, 24 de dezembro de 2020).                                       

25 Dom Natal do Senhor – “A Palavra se fez carne e habitou entre nós”. (Jo 1,1-18) 

26 Seg “Confiai para sempre no Senhor: pois o Senhor é uma rocha eterna.” (Is 26,4) 

27  Ter 
Jo 20,2-8 
 
São João 
Evangelista 

Ele viu e acreditou. Na última semana do ano o testemunho de João nos convida a renovar o amor a Deus e 
aos irmãos. Sinais de ressurreição estão presentes por toda a parte, ainda que aparentemente sejam sinais 
frágeis. Mas é na fragilidade que o amor mostra a sua força, com Deus é justamente assim.  Ele nos ressuscita em 
cada dor abraçada, em cada dificuldade superada, em cada Palavra vivida, na pessoa que foi recuperada, no riso 
das crianças, no sorriso dos avós, e entre tantas coisas, nos mais diversos atos de amor. É o amor que nos faz 
crer e viver a Esperança. Crer na Esperança.                                                   

28 Quar 
Mt 2,13-18 
 
 
Santos 
Inocentes  
Mártires 

Herodes vai procurar o menino para matá-lo.  Querem matar o menino, e na loucura, no absurdo, no 
sangue de cada pequenino, massacrar nossa esperança. O mundo não compreendeu e o coração fechado, um 
pouco ainda se endureceu, e nem sequer foi lá pra ver que era só uma criança. Mas nós vimos sua glória, que na 
escuridão da nossa história renovou nossa existência, com tamanha inocência que somente Deus assim faria. Mais 
que choro e clamor, demos nós a garantia que em cada ato de amor, renovado a cada dia, salvaremos na unidade 
o nosso frágil menino que já nos salvou um dia.  Salvar a unidade no amor entre nós.      

29 Qui 
1Jo 2,3-11 

Quem odeia o seu irmão caminha nas trevas. Não escolhemos certos sentimentos negativos que chegam ao 
nosso coração, nem precisamos, nem deveríamos nos submeter a eles. Tanto o ódio quanto a mágoa podem 
encher a nossa vida de escuridão. O mal que nos fizeram, quando não perdoamos, nos acompanha sempre, 
fazendo parte do nosso dia a dia e das nossas decisões. O perdão, porque é amor, nos liberta e ilumina a nossa 



alma e os nossos atos. Se o sofrimento que nos causaram foi grande, precisamos pedir a Deus um amor ainda 
maior.  Iluminar-se com o perdão.      

30 Sex 
Mt 2,13-
15.19-23 
 
Sagrada 
Família 

Ser Família. A família que vive no amor é a base para uma humanidade fraterna. Meditamos hoje um trecho de 
um discurso de Chiara Lubich, sobre a família:  “Nada mais que o amor constitui, liga, faz ser família. Se a família 
fracassou no mundo é porque faltou o amor. Onde o amor se extingue, a família se esfacela. É por isso que a 
família deve se abastecer lá onde está a fonte do Amor. É Deus-Amor que conhece o que é a família (...) Se Ele 
fez a Família plasmando-a com amor, é sinal de que Ele poderá curar a família igualmente com amor”. (Chiara 
Lubich; Ideal e Luz, p.232)        

31 Sab 
Jo 1,1-18 
 
 
 
S. Silvestre   

A luz brilha em meio às trevas. “Ali onde vivemos, em família, no trabalho, onde quer que seja, somos 
chamados a ser testemunhas de Jesus, ainda que apenas dando a luz de um sorriso, luz que não é nossa, é de 
Jesus (...). E depois, quando vemos algo que não está certo, ao invés de criticar, falar pelas costas e reclamar, 
rezemos por quem errou e por aquela situação difícil. E quando surge uma discussão em casa, em vez de tentar 
prevalecer, procuremos desarmar; e recomeçar a cada vez, perdoando quem ofendeu. Pequenas coisas, mas 
mudam a história, porque abrem a porta, abrem a janela para a luz de Jesus”. (Papa Francisco, 26 de dezembro 
de 2020)             

 

 

 


