
 

 

  Fevereiro de 2022  

 

“Enraizar a esperança”. 

  
01 Ter 

Mc 5,21-43 

Eu te digo, levanta-te. Muitas vezes, diante de situações difíceis o esforço pessoal, a tentativa dos familiares, 

dos amigos, médicos e outros não bastam. No Evangelho de hoje, em uma mulher doente e em um pai aflito 

existia algo imenso: a fé; é preciso ter fé para seguir adiante quando todas as tentativas parecem ter falhado ou 

quando aqueles que estão ao nosso redor nos desencorajam. Nas situações dolorosas e difíceis temos a 

oportunidades de encontrar aquele que dá sentido e pode reerguer a nossa vida.  Recomeçar. 

02 Qua 

Lc 2,22-40 
Apresenta -

ção  Do 

Senhor 

Ele será um sinal de contradição. Em muitos lugares cristãos esse dia da apresentação do Menino Jesus é 

chamado de festas das luzes. Quando a luz de Deus - Amor entra em nossa história nos traz alegrias, mas 

também desafios. Manter essa luz acesa e levá-la aos outros vivendo a Palavra requer de nós a decisão e a 

coragem de ir contra a corrente. O amor vai sempre contra a maré do ódio, do egoísmo, da indiferença, dos 

vícios e de tantos outros sinais de escuridão que podem envolver a vida. Ir contra a corrente.  

03 Qui 

Mc 6,7-13 

 

 
S. Brás 

Anunciar a conversão. Quando alguém dá o testemunho de uma verdadeira mudança de vida é capaz de 

expulsar o mal de muitos corações. Não se trata de “falar bonito”, mas de viver concretamente. Não é só parar 

com um vício, mas fazer o bem aos outros. Nem todos acolherão as experiências concretas que fazemos ou 

partilhamos, mas nem por isso podemos conservar no coração a poeira da indiferença ou o fechamento em si. O 

melhor é seguir em frente, na certeza de que o bem que anunciamos purifica o mundo. Espalhar o bem.  

04 Sex 

Mc 6,14-19 

 Amar até o fim. Na vida do rei Herodes tudo é “pela metade”, a sua mulher é esposa do irmão, gosta de ouvir 

João e fica confuso, desagrada a Deus, mas não quer desagradar os convidados e promete metade de um reino 

que nem é seu. Viver pela metade é um grande mal. João, porque era uma pessoa “inteira”, tinha coragem. 

Existe um Rei verdadeiro que não promete a metade, mas doa tudo, até a própria vida, para que recebamos por 

inteiro o Reino dos Céus. Ele nos convida a sermos inteiros, íntegros no amor. Amar por completo.  

05 Sáb 

Mc 6,30-34 

 

 

 
Sta. Águeda 

Eram como ovelhas sem pastor. Também hoje o olhar compassivo de Cristo pousa incessantemente sobre 

os homens e os povos. Olha-os ciente de que o projeto divino prevê o seu chamamento à salvação. Jesus 

conhece as insídias que se levantam contra esse projeto, e tem compaixão das multidões: decide defendê-las 

dos lobos, mesmo à custa da sua própria vida. Com aquele olhar, Jesus abraça os indivíduos e as multidões e 

entrega-os todos ao Pai, oferecendo-Se a Si mesmo em sacrifício de expiação. (Papa Bento XVI, 29 de setembro 

de 2005) 

06 Dom V Domingo do Tempo Comum – “Pela tua palavra lançarei as redes”. (Lc 5,1-11) 

07 Seg “Quem vem a mim, eu não o lançarei fora.” (Jo 6,37) 

08 Ter 

Mc 7,1-13 

 

Apegar-se aos mandamentos de Deus. Existe, na maioria de nós, uma forte tendência a nos apegarmos aos 

nossos costumes e modo de pensar. Conservar as coisas boas da nossa tradição, da nossa cultura, da nossa 

religiosidade é algo positivo. O problema é quando valorizamos mais isso do que o amor de Deus. Perdoar vale 

mais que ter razão. Ajudar vale mais que impor certas regras. A oração e as atividades religiosas ganham um 

valor bem maior quando nos dispomos a amar. Apegar-se à prática do bem.  

09 Qua 

Mc 7,14-23 

O que sai da pessoa é que a torna impura.  Jesus não está contra uma prática sanitária de limpeza, mas 

que ela seja usada para encobrir as sujeiras internas. Temos a tendência de culpar aquilo que está de fora de 

nós para não enfrentarmos o que existe dentro de nós. Que tal observarmos hoje quais são as nossas ações e 

reações negativas, que atrapalham a nossa vida e a vida dos outros? Ter uma vida limpa começa por dentro, 

conosco mesmo, no nosso íntimo. Busque dentro.  

10 Qui 

Mc 7,24-30 

Ser humilde. É difícil entender uma resposta tão dura de Jesus a uma mulher que sofria, assim como é difícil 

entender certas respostas duras que Deus parece dar à nossa vida. A mulher foi humilde, mas respondeu a 

Jesus com firmeza. Humildade não é passividade ou submissão, mas com os pés no chão saber reconhecer que 

precisamos de Deus e somos interdependentes uns dos outros. As respostas duras de Deus podem romper a 

nossa dureza e nos abrir para uma vida livre do mal do egoísmo, do ódio e da indiferença. Exercitar a 

humildade.   

11 Sex 

Mc 7,31-37 
N. Senhora de 

Lourdes 

Abre-te. Quase sempre, é verdade, o coração não se fecha por maldade, mas por dor, por medo, feridas ou 

rancor. Com tantos gritos, lamentos, choros e outros mais, é difícil escutar a voz que nos refaz, dando a alma 

machucada um pouco de alegria e de paz. “Abre-te”, é a condição.” Abre-te” é a possibilidade. “Abre-te” é a 

cura, o segredo, a liberdade. A chave está lá dentro e a decisão também. Abrir-se para o bem.  

12 Sáb 

Mc 8,1-10 

Acreditar.  “Sim, Jesus, também agora Tu manifestas a tua glória. Tu realizas milagres continuamente, e nós 

não nos damos conta da dimensão deles. [...] talvez pela primeira vez, compreendi que o milagre acontece não 

só para quem recebe o benefício tangível, mas também para o proveito do teu Reino, da tua glória, e para o 

proveito da alma, porque com ele, aumenta a sua fé” [...]. (Chiara Lubich, Como um Arco Iris, p.45) 

13 Dom VI Domingo do Tempo Comum – “Será grande a vossa recompensa no céu”.  (Lc 6, 17.20-26) 

14 Seg “Quem vem a mim, eu não o lançarei fora.” (Jo 6,37) 

 

15 

 

Ter 

 

Feliz aquele que suporta a provação. Suportar aqui tem o sentido de “permanecer firme”. Atenção: Não é 



Tg 1,12-18 feliz quem suportou, passado, mas “suporta” no presente; Quem tem fé, quem crê no amor de Deus, sabe que 

Ele está presente agora em cada situação difícil. O momento para abraçá-lo é o presente. A maioria das 

dificuldades de algum tempo atrás já se foi.  A dificuldade de hoje também passará. Abraçar a Ele, no momento 

presente, é abraçar aquele que nos dá a felicidade. Permanecer firme no momento presente. 

16 Qua  

Mc 8,22-26 

 

E era capaz de ver tudo claramente.  A impossibilidade física de ver não tira da pessoa a capacidade de 

amar. Já a incapacidade de amar impede a pessoa de ver além de seus limites. Podemos estar cegos pelo ódio, 

feridas, desilusões, tristezas, medos, ou mesmo pelo nosso egoísmo. Quando descobrimos que somos capazes 

de amar fazendo o bem tudo começa a se iluminar. Não paremos diante das escuridões que sempre surgem. Os 

olhos de quem tem a alma iluminada pode curar a escuridão de muitos corações. Iluminar a vida amando.  

17 Qui  

Tg 2,1-9 

A fé não deve admitir acepção de pessoas. A escritura fala contra a discriminação aos pobres gerando 

favoritismo aos ricos e convida a viver a lei do amor ao próximo. Parcialidade e favoritismo são atitudes 

contrárias à fé, contrárias ao amor. Por vezes, até mesmos sem nos darmos conta, estabelecemos separações e 

distinções que destroem a convivência e a unidade. Rever atitudes e mudar os comportamentos negativos são 

coisas essenciais para quem quer ser uma pessoa melhor. Uma proposta? Amar a todos.  

18 Sex 

Tg 2,14-

24.26 

A fé, sem as obras, é morta. A fé é mais que um sentimento ou uma ideia. O amor também. No mundo atual 

é grande a facilidade de comunicar belos discursos sobre Deus, amor, fé e caridade. Discursos bonitos não 

bastam. O mundo se torna um lugar melhor quando a nossa fé se mostra em ações concretas na prática do 

bem. Podemos colocar o amor em prática onde vivemos, estudamos, trabalhamos e em cada gesto de bondade 

feito aos outros. Crer também é fazer. Falar menos e amar mais.  

19 Sáb 

Mc 9,2-13  

Estar com Jesus. “[...] Ele sempre chega, a todo instante, através da sua vontade, que aos homens pode 

parecer triste ou boa, mas na realidade é Ele, é o seu Amor. Tal estado de espírito deixa a alma – por assim 

dizer – com os pés no chão (na terra prometida do Reino dos céus, que pode e se deve viver já daqui) e não há 

o perigo de cair... no pecado, nem na ilusão, nem na desilusão ou na perturbação”. (Chiara Lubich, Ideal e Luz, 

p.116) 

20 Dom VII Domingo do Tempo Comum – “Amai os vossos inimigos”.  (Lc 6,27-38) 

21 Seg “Quem vem a mim, eu não o lançarei fora.” (Jo 6,37) 

22 Ter 

Mt 16,13-19  

 
Cátedra de 

São Pedro 

Reconhecer quem é Jesus. Quem é Jesus para nós? A resposta de Pedro nasce de um relacionamento. 

Quando procuramos viver com Deus descobrimos um pouquinho quem é Ele, bastante sobre quem é o irmão e 

muito de quem somos nós mesmos. Essa vida com Ele, entre tantos modos, pode acontecer por meio da oração, 

da Igreja, do próximo e em um modo muito particular na Palavra colocada em prática. Quem ama, vivendo 

concretamente a Palavra, o reconhece nas diversas situações da vida. Reconhecer o bem.  

23 Qua 

Mc 9,38-40 

Quem não é contra nós é ao nosso favor.  As diferenças entre nós não deveriam ser uma ameaça, mas uma 

riqueza. O amor de Deus que nos une é maior que a pertença ou convicções religiosas que muitas vezes nos 

separam. Deveríamos amar tanto a verdade da nossa fé a ponto de transbordar amor aos outros. Quem 

pertence à outra Igreja, denominação, religião ou filosofia de vida é sempre nosso irmão. Mesmo que não 

concordemos em tudo é sempre possível haver o respeito uns pelos outros. Viver a unidade na diferença.  

24 Qui 

Mc 9,41-50 

 

Cortar o que faz mal. Jesus falou no sentido figurado, espiritual, senão, seriam muitos os mutilados já entre 

os primeiros seguidores. Ele falava de atitudes que nascem do interior, provocam o mal, e são difíceis de cortar. 

Lembremos: o ódio se arranca com o perdão, a preguiça se arranca servindo, a indiferença, o isolamento... 

Vivendo a unidade. O egoísmo... Doando, e assim adiante. Lançar fora aquilo que nos faz mal, às vezes é difícil 

e requer ajuda, mas é uma terapia que cura a alma. Curar-se por dentro.  

25 Sex 

Tg 5, 9-12 

Não vos queixeis uns dos outros. Reclamar dos outros é um vício quase geral. Pode até ser que tenhamos 

razão em relação àquilo que dizemos, mas o erro dos outros não é motivo para deixar de fazer o bem e muito 

menos para desistir da caminhada com Deus. Para não ficarmos na reclamação e falando mal pelas costas, 

podemos tentar dialogar, esclarecer, resolver e, antes de tudo, viver a misericórdia. É bom lembrar que 

normalmente o outro é sempre melhor que aquilo que nós pensamos. Ver o positivo no outro.  

26 Sáb 

Mc 10,13-16 

Ser como as crianças. “Mesmo em situações onde existem dificuldades [...] a pessoa capaz de reaver a 

simplicidade da criança pode novamente começar a ter esperança: consegue-o, antes de mais, quem está ciente 

de poder contar com um Deus que quer a concórdia de todos os homens, na comunhão pacífica do seu Reino; 

mas pode fazê-lo também aquele que, apesar de não compartilhar o dom da fé, crê nos valores do perdão e da 

solidariedade” [...] (São João Paulo II, 1 de janeiro de 1996)  

27  Dom VIII Domingo do Tempo Comum – “Tira primeiro a trave que está no teu olho”. (Lc 6,39-45) 

28  “Quem vem a mim, eu não o lançarei fora.” (Jo 6,37) 

 


