
 

Novembro de 2022   
“Enraizar a Esperança”. 

 
01 Ter 

Lc 14,15-24 
Entrar para a festa. É decepcionante contar com pessoas que na última hora, com uma desculpa, recusam um 
convite. Somos convidados para uma festa que já foi paga, com o preço da cruz. É triste quando alguém que 
conhece a Palavra é da Igreja, conhece os caminhos de Deus, vem com certas desculpas e foge da dinâmica de 
amar. Muitos que passaram pela conversão, pela recuperação, com um passado cheio de feridas, aceitam 
imediatamente o convite de entrar em uma vida autêntica com Deus.  Somente quem entra nesta experiência 
concreta, prova daquilo que Ele tem para oferecer. Entrar na proposta do bem. 

02 Qua 
Jo 6,37-40 
 
Todos os Fiéis 
Defuntos 

Eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição e a vida eterna, para alguns, parecem coisas absurdas. Para 
quem crê, seria absurdo que o milagre extraordinário da vida se perdesse com a morte. Nós acreditamos que 
em cada ser humano existe algo de imortal e, por isso, celebramos as vidas que estão com Deus na eternidade. 
N’Ele não existe a morte. Lembrando que essa vida passa rápido podemos nos lançar no amar, construindo aqui 
na terra, em nossas almas e no coração de nossos irmãos, uma vida que não passará. Viver para amar.  

03 Qui 
Lc 15,1-10 
 
 

Haverá alegria por um só pecador que se converter. Certamente já vimos, em ocasiões de grandes 
acidentes ou catástrofes, a comoção diante de cada pessoa resgatada com vida. Vemos isso também naqueles 
que viram um dos familiares deixar a vida dos vícios. É a mesma coisa para quem abraçou o resgate da própria 
vida saindo do caos do egoísmo e da maldade, para entrar na harmonia do bem. Todos nós, diariamente, 
podemos ter e ser motivo de alegria nas pequenas ou grandes conversões. Cada ato de amor, cada gesto 
concreto do bem é a possibilidade de sermos pessoas melhores. Melhorar sempre.  

04 Sex 
Fl 3,17-4,1 
 
S. Carlos 
Borromeu 

Continuai firmes no Senhor. Os impulsos naturais, dons de Deus para preservar a vida, certamente não 
desaparecem quando nos dispomos a viver a Palavra, porque podem na fidelidade a Deus, orientar-se ao bem. 
O diálogo, a partilha, assim como a disposição de ouvir o outro, livre de julgamento, permite que a vida em 
unidade ajude cada um a manter-se firme na vida nova do Evangelho, superando as tendências egoístas. A vida 
de oração, as comunhões de alma e de experiências, as confissões, os colóquios, e cada ato de amor, são 
instrumentos para sustentar a nossa fidelidade. Firmes na unidade. 

05 Sáb 
Lc 16,9-15 
 

Amar nas pequenas coisas. “Na comunidade vive uma irmã que possui o dom de me desagradar em todas as 
coisas. Seus modos, sua palavra, seu gênio, pareciam-me muito desagradáveis (...) ... não querendo ceder à 
antipatia natural que experimentava, pensei comigo que a caridade não consiste em sentimentos, mas em 
atitudes. Dediquei-me, então, a fazer pela irmã o que faria pela pessoa que mais amasse. (...) e quando tinha a 

tentação de responder-lhe de modo desagradável, contentava-me de dar-lhe o mais belo sorriso, fazendo o 
esforço em desviar a conversa...”. (Santa Teresa do Menino Jesus; Manuscrito “C”, § 292)      

06 Dom Solenidade de Todos os Santos – “Será grande a vossa recompensa no céu”.  (Mc 5, 1-12a) 

07 Seg “Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia.” (Mt 5,7) 

08 Ter 
Tt 2,1-8.11-
14 
 

Mostra-te em tudo exemplo de boas obras. A vida, que passa depressa, tem um valor imenso que pode se 
expressar na nossa disposição em amar. Tratar bem as pessoas com quem convivemos é o primeiro testemunho 
que podemos dar da Palavra. Somos convidados a mudar os comportamentos negativos, sair das reclamações e 
amar mais. Boas obras são ações concretas que acontecem quando repartimos, ajudamos, perdoamos e, entre 
outras coisas, quando procuramos viver a unidade.  Quem vive a Palavra procura tornar mais leve e feliz a vida 
dos outros. Dar o exemplo, amando o próximo.   

09 Qua 
Jo 2,13-22 
 
 
Basílica de São 
João do Latrão 

O zelo por tua casa me consumirá. Lembrar hoje de um templo feito de pedras faz sentido, porque esse 
lugar marcou a vida de muitos como sinal da presença de Deus. Jesus chamou o Templo de “casa do meu Pai”, 
tinha zelo e amava esse lugar. Um lugar de culto, louvor, oração, escuta e aprendizado da Palavra, consagração, 
comunhão e benção, não pode ser tratado como um lugar qualquer. Quem ama cuida e respeita, principalmente 
em relação àquilo que é de Deus. E se alguém não acredita nisso, ao menos por amor aos templos vivos e aos 
irmãos, pode respeitar Aquele e aquilo que eles amam. Respeitar e cuidar.   

10 Qui 
Lc 17,20-25 
 

O Reino de Deus está entre vós. O Reino de Deu é bem mais que um agrupamento de pessoas em um lugar 
físico, obedecendo uma série de regras. Se manifesta muitas vezes no testemunho da unidade, com Jesus em 
nosso meio. A lei fundamental desse reinado de Deus é o amor recíproco, que é visível nos atos concretos, na 
partilha, na força do perdão, no relacionamento fraterno, na disponibilidade em servir e, entre outros gestos, no 
abraço à cruz e na disposição de dar a vida. É um Reino invisível que se constrói com uma unidade visível. 
Testemunhar a unidade.                                                                               

11 Sex 
Lc 17,26-37 
 

Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la. Ganhar é algo atraente. Pessoas com bom senso entram no 
mercado de trabalho, no mundo acadêmico ou esportivo para vencer. Para isso perdem horas estudando, 
momentos de descanso, perdem distrações ou momentos significativos da vida, em vista de um bem maior. E se 
agíssemos assim em relação à eternidade? Podemos perder, entre tantas coisas, interesses egoístas, falsas 
seguranças, ideias de superioridade, desejo de vingança, vícios, e acima de tudo, por causa do grande Amor, 
perder certos amores menores. Amar o amor maior.             

12 Sáb 
Lc 18,1-8 

Perseverar na oração. “Nossa vida deve ser uma oração movida pela ação. O membro da Família da 
Esperança deve aprender a viver o “Por ti, Jesus”, oferecendo cada ação a Deus, sobretudo as dolorosas e as 
tentações. A oração permanente significa o esforço constante de fazer a vontade de Deus e de amar os irmãos. 
A oração permite experimentar a presença de Deus no mais íntimo de nossa alma”. (Regulamento da Família da 
Esperança, § 343)      

13 Dom XXXIII Domingo do Tempo Comum – “Pela vossa perseverança salvareis a vossa vida”. (Lc 21,5-19) 

14 Seg “Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia.” (Mt 5,7) 

15 Ter 
Lc 19,1-10 

E Zaqueu recebeu Jesus com alegria. O que atrapalhava Zaqueu não era estatura, mas o modo baixo de 
viver. Ter um físico pequeno ou frágil não impede uma pessoa de ser grande na capacidade de amar. O encontro 
com Jesus, que nos vê a partir da grandeza da nossa alma, nos faz perceber as “baixarias” do nosso modo de 



pensar, falar e agir. A conversão de Zaqueu nos convida a nos tornarmos grandes no perdão, no recomeço, na 
servidão, na doação, na honestidade e na prática do bem. O amor de Deus, que não tem medidas, nos criou 
para a coisas grandes e belas, assim como é o nosso coração.  Amar com um amor gigante.     

16 Qua  
Lc 19,11-28 
 
 

A quem tem será dado. A parábola de Jesus poderia também ser entendida assim: “Quem começa a amar 
tem sempre mais amor. Quem não ama perde até o pouco amor que tem”; Muitas vezes deixamos de multiplicar 
o bem escondendo o nosso coração nos panos do julgamento, raiva, inveja, ressentimentos, críticas negativas e 
preocupações exageradas.  O negativo existe, mas é o amor colocado em prática, que multiplica o bem. 
Podemos começar com um ato de amor que se multiplicará em criatividade, alegria, acolhida, paz, 
disponibilidade... Multiplicar o bem.      

17 Qui 
Lc 19,41-44 

Reconhecer o tempo da visita de Jesus. Quem interiormente vive com um pé no antes e outro no depois, 
tem dificuldade em dar passos no agora. As recordações e os planejamentos fazem parte de uma vida 
equilibrada para quem tem os pés no hoje. Para reconhecer a presença de Deus, permitindo assim que Ele 
possa agir, temos somente o momento presente. Deus é o eterno presente. Quem se apega ao passado ou vive 
a ansiedade pelo futuro, perde a oportunidade de encontrá-Lo e reconhecê-Lo.  Viver o momento presente.  

18 Sex 
Lc 19,45-48 
 
Ded. Basílica 
de S. Pedro e 
S. Paulo 

Minha casa será casa de oração. O templo, além da oração, era o lugar do sacrifício de purificação. Os 
vendedores se utilizavam da oferta pelo perdão, exigida pela regra religiosa, como fonte de lucro financeiro. 
Comercializavam o perdão de Deus. Porém, o amor não se compra nem se vende, mas se dá nos 
relacionamentos. A vida espiritual de uma pessoa não depende de construções materiais, mas os lugares de 
culto são espaços privilegiados para a oração e para o relacionamento com Deus. Cuidar desses lugares 

exteriores pode nutrir a vida interior. O contrário vale igualmente. Harmonizar a vida interna e externa.                     
19 Sáb 

Lc 20, 27-40 
Viver para a eternidade. “Quantos homens e mulheres fizeram de sua existência uma antecipação do paraíso 
na terra. O amor que doamos antecipa o céu. Já aqui, mediante o exercício contínuo da Misericórdia, 
encontramos Jesus e o seu amor, e podemos saborear algo de vida eterna. A verdadeira vida, na doação, deixa 
marcas na terra que são herança para a humanidade. (...) Muitas pessoas, porque viveram a Misericórdia, 
anteciparam um pouco da realidade do céu já na terra”. (Iraci Leite e Edson André Ramos; É proibido Frear, 
pp.124 e 125)                             

20 Dom Jesus Cristo, Rei do Universo – “Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar”. (Lc 23, 35-43) 

21 Seg “Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia.” (Mt 5,7) 

22 Ter  
Lc 21,5-11  
 
 
Sta. Cecilia 

Cuidado para não serdes enganados. Quem acredita no amor de Deus sabe que existe um caminho para 
superar o desânimo, o desespero ou outros sentimentos negativos. Certamente nos deparamos muitas vezes 
com muitas notícias trágicas, dificuldades, cenas de desamor, calamidades etc. Cada situação dolorosa é uma 
oportunidade para reconhecer e abraçar Jesus Abandonado.  Ele sofre em quem sofre, porque é amor.  Nas 
dificuldades é preciso abraçar, esperar e reconhecer a presença d’Ele.  O Amor não engana e tem sempre a 

última palavra. O amor é Esperança.     
23 Qua 

Lc 21,12-19 
Pela vossa perseverança salvareis vida.  Dispor-se a amar é uma das mais belas decisões da vida, mas 
também é dispor-se a abraçar incompreensões, perseguições, frustrações entre diversas outras cruzes. No 
cansaço, na tristeza, nos momentos de decepção é normal pensar em desistir. Graças a Deus nós conhecemos 
uma espiritualidade que permite reconhecer a presença do próprio Jesus em cada uma destas situações de 
abandono. É Ele, o Abandonado da Cruz, é um presente abraçá-lo, se o amamos. Nossa perseverança é Ele, que 
nunca desistiu e nos amou até o fim. O amor é Perseverança.      

24 Qui 
Lc 21,20-28 

Levantai-vos e erguei a cabeça. Em cada momento difícil, em cada dor, Jesus sempre está presente. Se 
crermos no seu amor, nestes momentos poderemos reconhecê-lo, chamá-lo pelo nome e nos alegrar com a 
presença Dele. Não significa que a dor não exista, mas que podemos amá-lo fazendo algo de concreto pelos 
irmãos. Difícil entender? Existe uma espiritualidade, um movimento presente no mundo inteiro, onde Jesus 
Abandonado é a resposta para a dor da humanidade. A Fazenda da Esperança permitiu que milhares de 
pessoas, com a cabeça erguida, na dignidade, se levantassem de seus vícios. O amor é recomeçar.  

25 Sex 

Lc 21,29-33 

As minhas palavras não hão de passar.  Um grupo de garotas, em meio aos bombardeios da Segunda 

Guerra Mundial, entendeu que o Evangelho era para ser vivido na prática, de modo concreto. Cada pessoa era a 
presença de Jesus. A senhora a ser socorrida, a viúva com muitos filhos a ser ajudada, o doente, todos eram 
Jesus. Entenderam que as bombas destruíam tudo, mas não a Deus. Chiara Lubich e suas companheiras 
anunciaram ao mundo, com gestos concretos, que podemos viver cada palavra do Evangelho, também as mais 
difíceis... e que o Amor, porque é Deus, permanece. O amor não passa.   

26 Sáb 
Lc 21,34-36 

Ter sensibilidade com as pessoas. “Hoje raramente se encontram tempo e energias disponíveis para se 
demorar a tratar bem os outros, para dizer «com licença», «desculpe», «obrigado». Contudo de vez em quando 
verifica-se o milagre de uma pessoa amável, que deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar 
atenção, oferecer um sorriso, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um espaço de escuta no meio de tanta 
indiferença. Este esforço, vivido dia a dia, é capaz de criar aquela convivência sadia que vence as 
incompreensões e evita os conflitos”. (Papa Francisco; Fratelli Tutti, §224).    

27  Dom I Domingo do Advento – “Também vós, ficai preparados”!  (Mt 24, 37-44) 

28 Seg “Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia.” (Mt 5,7) 

29 Ter 
Is 11,1-10 

Não se fará o mal.  Mesmo que frequentemente o mundo não seja assim, podemos entre nós fazer o esforço 
de preparar o Natal, decididos a fazer o bem e conviver em harmonia com todos. Sermos vistos como 
competitivos, lentos, racionais, explosivos, metódicos ou com qualquer outro rótulo, não nos impede de dar 
passos para ajudar, servir, alegrar as pessoas, trabalhar em equipe, ficar perto de quem está só, e assim por 
diante. Podemos assumir propostas, individuais e comunitárias, de atos de amor como a preparação para o 
Natal. O que nos impede de fazer o bem é o egoísmo, não o temperamento.  Conviver bem, fazendo o bem.   

30 Qua 
Mt 4,18-22 
 
 
Santo André, 
Apóstolo 

Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Luci, uma das fundadoras da Fazenda da Esperança, nos 
fala: “Acredito que Jesus continua chamando apóstolos ainda hoje. Sinto que muitas pessoas escutam o seu 
chamado, mas não acreditam. Deixam-se ensurdecer, enfraquecer pela falta de coragem, sentem medo do 
desencanto e por isso não conseguem experimentar o encanto, a alegria e a plena realização que tem aqueles 
que tiveram coragem. (...) desde que deixei pai, família e todos os meus planos para segui-Lo, encontrei cem 
vezes mais que tudo aquilo que deixei”.  (Luci Rosendo; Minha Alma Canta a Grandeza do Senhor, final)     


