
 

Julho de 2022 
“Enraizar a esperança”. 

  
01 Sex 

Mt 9, 9-13 
Seguir Jesus. Mateus, coletor de impostos, visto como pecador, impuro, sem dignidade, foi chamado por Jesus 
e o seguiu. Deus nos chama a segui-lo seja qual for a nossa história, condição ou limitação. Assim, muitos 
homens e mulheres foram capazes de deixar uma vida de vícios e dar testemunho da Palavra fazendo bem aos 
outros. Ele chamou o Antônio, a Dani, o Beto, a Gabi, o Valdir, a Val, o Cláudio, a Ana, o Marcelo, o Celso e 
tantos outros que mudando de vida o seguiram. Você e eu podemos segui-lo hoje, fazendo o bem e abraçando 
as cruzes. Dizer sim ao bem.  

02 Sáb 
Mt 9,14-17 
 

Vinho novo em odres novos.  “Ele precisa de corações abertos, de corações que não sejam obstinados no 
pecado de idolatria de si mesmo, considerando mais importante ‘o que eu penso’ e não a surpresa do Espírito 
Santo. (...) Jesus diz com vigor: ‘Vinho novo em odres novos’! Porque, face às novidades do Espírito, às 
surpresas de Deus, também os hábitos devem renovar-se. Que o Senhor nos dê a graça de um coração aberto à 
voz do Espírito, que saiba discernir o que nunca deve mudar, porque é fundamento, daquilo que deve mudar 
para poder receber a novidade do Espírito Santo”. (Papa Francisco; 18 de janeiro de 2016, Meditações Matutinas 

na Santa Missa, publicado no L'Osservatore Romano, ed. em português, n. 03 de 21 de Janeiro de 2016). 

03 Dom São Pedro e São Paulo – “Sobre esta pedra edificarei a minha Igreja” (Mt 16,13-19) 

04 Seg “No entanto, uma só coisa é necessária.” (Lc 10,42) 

05 Ter 
Mt 9,32-38 

Pedir ao Senhor que mande vocações. O mundo está cheio de pessoas boas, mas é carente de pessoas 
disponíveis para difundir o bem. Pessoas vocacionadas, chamadas, existem. Porém, precisam de coragem para 
dar uma resposta positiva colocando a vida à disposição de Deus. São vocações que iniciam a sua doação no 
ambiente onde se encontram, mas se tornam disponíveis para amar o mundo inteiro. É um dia para incomodar o 
Céu com as nossas orações pedindo corações abertos ao chamado de Deus. Abrir o coração ao bem.  

06 Qua 
Mt 10,1-7 
 
 

Anunciai: o Reino do Céu está próximo. Não se trata de um reino geográfico tal como conhecemos na 
história ou nos filmes. É autoridade do amor de Deus, anunciada mais pelas nossas ações do que por nossas 
palavras. Quando as pessoas vêm que entre nós existe unidade, perdão, ajuda recíproca, sinceridade, caridade 
entre tantos outros dons, são capazes, de algum modo, de perceber que o amor de Deus está presente. Que tal 
nos esforçarmos para transformar o lugar onde estamos em um pedacinho de Céu? Anunciar o amor vivendo 
a unidade. 

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

Meu coração arde de compaixão.   Entre as reações mais tristes e negativas que podemos ter está a 
indiferença. Quando a dor alheia não nos interessa, nos tornamos menos humanos e nada de “divinos”. Deus, 
porque é amor, não é indiferente a nós, nem mesmo quando erramos. Ele tem compaixão, sofre conosco e nos 
convida a fazer o mesmo. Existe sempre alguém que precisa, além de coisas materiais, de uma palavra, de uma 
ligação, de um sorriso, de um incentivo, uma presença silenciosa, até mesmo do nosso perdão. Ter compaixão.  

08 Sex 
Mt 10,16-23 
 

Quem perseverar até o fim será salvo. Quando queremos ter os resultados de um projeto, seja ele em 
qualquer aspecto da vida, precisamos seguir em frente. Os desafios, as dificuldades, as incompreensões, fazem 
parte da história dos vencedores. O desânimo é o pior inimigo para quem quer vencer. Na vida da Palavra não é 
diferente. Deus é a nossa perseverança nas situações mais difíceis, porque Ele nunca desanima, nem desiste de 
nós. Perseverança, recomeço, ânimo, confiança, motivação, são também formas de amar.  Perseverar no bem. 

09 Sáb 
Mt 10,24- 
33  
 
 
Sta. Paulina 

Não tenhais medo. “Não tenhais medo de acolher Cristo e de aceitar o Seu poder! (...) não tenhais medo! 
Antes, procurai abrir, melhor, escancarar as portas a Cristo! Ao seu poder salvador abri os confins dos Estados, 
os sistemas econômicos assim como os políticos, os vastos campos de cultura, de civilização e de progresso! Não 
tenhais medo! Cristo sabe bem o que é que está dentro do homem. Somente Ele o sabe! (...) permiti a Cristo 
falar ao homem. Somente Ele tem palavras de vida; sim, de vida eterna”. (Papa João Paulo II, de 22 de outubro 
de 1978). 

10 Dom XV Domingo do tempo Comum – “ Um samaritano viu e moveu-se de compaixão”.  (Lc 10, 25-37) 

11 Seg “No entanto, uma só coisa é necessária.” (Lc 10,42) 

12 Ter 
Mt 11,20-24  

Converter-se e acreditar. Nos tornamos pessoas melhores quando reconhecemos os nossos erros e 
acreditamos no bem que Deus pode realizar em nós, por nós e em torno a nós. Quando somos tocados pela 
Palavra e a vivemos com ações concretas, se tornam sempre mais claras as mudanças que podemos fazer no 
nosso comportamento, nos nossos relacionamentos e até mesmo em nossos projetos pessoais.  O amor tem a 
força de purificar aquilo que não vai bem. Conversão é mudança e impulso para crer. Mudar acreditando no 
bem.  

13 Qua 
Mt 11,25-27              

Revelastes aos pequeninos.  Por vezes somos muito adultos, grandes, estruturados, racionais e 
transformamos a Palavra em explicações teóricas, distantes e complicadas. Jesus é a encarnação do Deus que se 
fez simplicidade. Os atos de amor podem ser vividos com gestos simples. O que existe de complicado em 
arrumar a cama do outro, fazer um café, cozinhar, repartir algo, ajudar no trabalho? Se é por amor não tem 
complicação.  Viver a Palavra nas pequenas coisas é simples. Quem complica tudo somos nós. Amar nas coisas 
simples.  

14 Qui 
Mt 11,28-30 
 

Vinde a mim todos vós que estais cansados.  Quem ama não se cansa do amor, mas o cansaço físico, 
mental, psicológico ou espiritual pode chegar também na vida de quem ama, isso porque a fonte do amor não 
somos nós. Somos instrumentos limitados. Cada momento de cansaço é uma oportunidade de estarmos mais 
unidos àquele que é o nosso verdadeiro descanso.  Como está a nossa vida espiritual? Quanto tempo temos para 
a oração, a adoração, a leitura espiritual ou os momentos de encontro com Deus? Cuidar da vida interior. 

15 Sex 
Is 38,1-6.21-
22.7-8 
 

Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Não é a morte, a doença, o sofrimento que têm a última palavra 
sobre a nossa vida. Só Deus tem esse poder. As orações não existem para resolver problemas, mas para 
aumentar o relacionamento com Deus. Os milagres, as curas e as soluções acontecem, mas o maior milagre é o 



S. Boaventura amor Dele que nos envolve. Em cada dor, em cada lágrima Ele se faz presente e podemos até mesmo declarar a 
Ele o nosso amor dizendo: “Eu te abraço neste sofrimento”.  Acreditar no amor presente na dor. 

 

 

16 

 
 
 
Sáb 
Mt 12, 46-
50  
Nossa 
Senhora do 
Carmo 

 
 
 
Fazer a vontade de Deus. “Não deves nunca voltar-te para trás, mas sempre para frente. A tua vida, a que 
foi, foi. Deus já sabe. O importante é que não te escapes o presente, o único em tuas mãos. Nele, ama a Deus 
com todo o coração, fazendo a sua vontade. (...) Recomeçar sempre. Melhorar sempre. Não ter paz enquanto 
cada dia não se tornar, na união com Deus, um degrau mais alto que no dia precedente (...) Só existe uma coisa 
bela, suave, atraente, útil, luminosa: O que Deus quer de ti no momento presente. (Chiara Lubich; Ideal e Luz 
pp.117 e 118) 

17 Dom XVI Domingo do Tempo Comum – “Uma só coisa é necessária”.  (Lc 10,38-42) 

18 Seg “No entanto, uma só coisa é necessária.” (Lc 10,42) 

19 Ter 
Mq 7,14-
15.18-20 

Ele lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Somos amados por Deus, mesmo com os erros do 
passado.  Quando aceitamos corresponder ao amor Dele, nos dispomos também a mudar de vida. Permanecer 
na lamentação pelas falhas antigas, pelo remorso, é perder tempo. Já o arrependimento sincero leva ao perdão e 
aos primeiros passos concretos para o recomeço.  Quem tem coragem de lançar fora os males da alma, 
entregando-os a Deus, experimenta a liberdade de ser amado por Ele e a capacidade de amar. Recomeçar 
renovando a vida.  

20 Qua  
Mt 13,1-9 

A semente caiu em terra boa. Que tipo de solo é o nosso coração? Os sofrimentos podem nos transformar 
em pessoas duras, superficiais, inconstantes, ansiosamente preocupadas e tantas outras limitações que podem 
impedir que a vida produza frutos. Quando deixamos que o amor de Deus toque as nossas dores, somos capazes 
de fazer da nossa vida o solo apropriado para acolher a Palavra e produzir o bem. Perdoar, amar sempre, viver o 
momento presente e perseverar, são ótimas ferramentas para... preparar o solo do coração. 

21 Qui 
Mt 13, 10-17 
 

Acolher a Palavra. Nem todos entendem, mas a Palavra é mais que um impulso positivo, é uma vida nova com 
Deus, com os outros que buscam a recuperação da própria vida. Milhares de pessoas acolhidas em nossas 
comunidades puderam recomeçar a viver de forma digna, sem vícios, porque acolheram a Palavra e a colocaram 
em prática. Quando vivemos a Palavra juntos, nossas casas se tornam lugares que geram vidas renovadas, 
baseadas no amor concreto. Somente quem entrou de verdade nessa proposta sabe quanto é verdadeira. 
Acolher o bem.  

22 Sex 
Jo 20, 1.11-
18 
 
Sta. Maria 
Madalena 

Reconhecer a presença de Jesus. Em um momento da história de Maria Madalena, ela teve um encontro que 
mudou a sua vida. Esse encontro se renovou na ressurreição e mudou a vida de muitos.  Quantas vezes houve 
momentos em tivemos a impressção de que Deus se foi, que não estava presente. São momentos de escuridão, 
de decepções, de desilusões, de fracassos, de vazio e solidão. Mas é justamente nessas dores que Ele está 
presente. Nessas situações dolorosas é possível reconhecer a presença do Mestre. O anúncio que seguirá é o da 
alegria, fruto da presença Dele. Na dor, reconhecer o amor.  

23 Sáb 
Mt 13,24-30 

Ter sabedoria para decidir. Gostaríamos hoje de propor essa oração, conhecida nos Grupos A.A. e N.A.: 
"Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem 
para modificar aquelas que podemos, e Sabedoria para distinguir uma das outras", – e ainda -  “Vivendo um dia 
de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem o caminho para a 
paz”. (Oração da Serenidade) 

24 Dom XVII Domingo do Tempo Comum – “Senhor, ensina-nos a orar”. (Lc 11,1-13) 

25 Seg “No entanto, uma só coisa é necessária.” (Lc 10,42) 

26 Ter 
Eclo 44, 
1.10-15 
 
S. Joaquim e 
Sta. Ana 

Seus gestos de bondade não serão esquecidos. O amor entre avós e netos é algo especial. Hoje, 
lembramos que na família de Jesus existiam avós também, portanto, vamos nos recordar deles e dos nossos. 
Como é que gostaríamos de  ser lembrados quando não estivermos mais aqui? Quais são as boas recordações 
que temos daqueles que já partiram? A vida é breve, mas nos dá a possibilidade de passarmos belos momentos 
em que podemos dar alegria aos outros. Em nossas orações, recordemo-nos dos idosos e de nossos avós, vivos e 
falecidos. Ter gestos de bondade.  

27  Qua 
Mt 13,44-46 
 

O Reino dos Céus é como um tesouro. Quando acreditamos em uma proposta séria para o futuro, que pode 
mudar para melhor a nossa vida, somos capazes de arriscar. Assim, arriscar pelo Reino de Deus é para quem 
acredita. Você ainda está inseguro para fazer este investimento? Comece investindo nos pequenos atos de amor, 
nas partilhas diária, nos pequenos perdões pelas falhas de quem está ao seu lado, nas pequenas mudanças. Com 
o tempo, você verá o crescimento interior de quem investe no bem e descobrirá o valor da eternidade. Investir 
na prática do bem.  

28 Qui 
Jr 18,1-6 

Tornar-se como um vaso novo. Para sermos moldados por Deus precisamos ter flexibilidade. Muitas vezes é a 
nossa dureza e resistência que impedem a ação de Deus para transformar aquilo que tem que ser mudado. 
Podemos abandonar a dureza das nossas ideias, do nosso modo de falar, de agir, de julgar, entre  outras coisas 
que deformam o amor que existe em nós. Quando permitimos que o amor que vem d’Ele comece a delinear 
quem somos, nossa vida se apresenta como aquilo que é: uma obra prima de Deus.  Renovar a vida.  

29 Sex  
1Jo 4,7-16 
 
 
Sta. Marta 

Se nos amamos Deus está entre nós. De uma meditação feita por Chiara Lubich: “Se estamos unidos, Jesus 
está entre nós. E isto vale! Vale mais que qualquer outro tesouro que o nosso coração possa ter: (...) É 
mandamento fundamental o amor fraterno. Por isso tem valor tudo o que é expressão de sincera e fraterna 
caridade. Nada do que fazemos tem valor, se nisso não há sentimento de amor pelo irmão; pois Deus é Pai e 
tem no coração, sempre e unicamente, os filhos”.  (Ideal e Luz, p. 145) Dar valor à vida em unidade.  

30 Sáb 
Mt 14, 1-12 

Dar a vida. "A vida só tem valor no doá-la, no doá-la no amor, na verdade, no doá-la aos outros, na vida 
cotidiana, na família. Sempre doá-la. Se alguém pega a vida para si mesmo, para guardá-la, como o rei em sua 
corrupção ou a senhora com o ódio, ou a menina, a jovem com sua própria vaidade, um pouco adolescente, 
inconsciente, a vida morre, a vida acaba murchando, não serve.  João deu a sua vida: (...) devo diminuir para 
que Ele seja ouvido, seja visto, para que Ele se manifeste, o Senhor”. (Papa Francisco, 08 de fevereiro 2019) 

31 Dom XVIII Domingo do Tempo Comum – “A vida não consiste na abundância dos bens”. (Lc 12,13-21) 


