
 
Agosto de 2022   

“Enraizar a esperança”. 

 
01 Seg “Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes?” (Mt 18,21) 

02 Ter 

Mt 14,22-36 
 

N. S. dos 

Anjos/Perdão de 

Assis. 

Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!  É confortante encontrar um amigo de forma inesperada quando 
estamos passando por alguma dificuldade. Encontrar e reconhecer Jesus em meio a dor é ainda mais forte.  
Mesmo que a nossa fé seja vacilante, o amor de Deus não vacila.  A sua presença é constante, 
principalmente nas horas de escuridão e agitação do mar da nossa vida. Podemos sempre nos lembrar que 
em cada momento difícil é Ele quem se faz presente. Podemos reconhecê-lo, dizer sim ao seu amor e 
caminhar com Ele.  Ter coragem e acreditar.   

03 Qua 

Mt 15,21-28 
 

 

Senhor, socorre-me. É impossível negar que aquela mulher que pediu ajuda a Jesus tinha uma fé 

incondicional. Uma fé tão grande que, diante de uma resposta aparentemente negativa, ela testemunha a 

humildade. A fidelidade e a perseverança diante das duras situações que se apresentam tornam-se um 

testemunho autêntico quando, agindo na humildade, reconhecemos que somos muito pequenos diante da 

autoridade de Deus. A humildade possibilita verdadeiros milagres. Agir na humildade.   

04 Qui 

Jr 31,31-34 

O Senhor gravará a sua lei no nosso coração. Não existe lei humana, física, natural ou científica que 

possa superar a lei do Amor de Deus.  É uma lei que promove a vida, a partilha, o perdão e a paz. Quando 

descobrimos a capacidade de colocar o bem em prática, descobrimos a beleza dessa lei incomparável que Ele 

gravou em nós. É uma lei que derruba todos os decretos de falência que o mal, com os vícios e os pecados, 

havia declarado sobre a nossa vida. Sem perder tempo nos lancemos a amar. Renovar a capacidade de 
amar.   

05 Sex 

Mt 16, 24-28 
 

Tome a sua cruz e siga-me. Dentro da maioria de nós existe um pouco do desejo de ser, de certo modo, 

como Jesus; ter bondade, sabedoria, poder de curar doentes, alimentar quem tem fome, ter coragem de 

enfrentar as forças do mal, da hipocrisia, do poder injusto etc. Na verdade, nós realmente podemos fazer um 

pouco de tudo isso quando abraçamos a cruz. Cada dor abraçada é o segredo que move a ação de quem 

vive a Palavra. A cruz sem seguir Jesus é só dor. A cruz, assumida n’Ele, e por Ele, é amor. Abraçar as 

dificuldades.  

06 Sáb 

Lc 9, 28b-36 

 

 
Transfig.  do 

Senhor 

Escutar a voz interior. “A ninguém... é permitido viver no ‘Tabor’ enquanto estiver sobre esta terra. A 

existência humana, de fato, é um caminho de fé e, como tal, prossegue mais na sombra do que na plena luz, 

não sem momentos de escuridão e também de muita escuridão. Enquanto estamos aqui embaixo, nosso 

relacionamento com Deus vem mais da escuta que da visão, e própria contemplação se dá, por assim dizer, 

a olhos fechados, graças à luz interior em nós acesa pela Palavra de Deus”. (Papa Bento XVI, 12 de Março de 

2006)        

07 Dom XIX D.T. Comum – “Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração” (Lc 12,32-48) 

08 Seg “Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes?” (Mt 18,21) 

09 Ter 

Mt 18, 1-5. 10. 

12-14 

Tornar-se como criança. É um dom de se fazer pequeno e ter o olhar puro diante da beleza da vida. O 

reinado do Amor de Deus se estabelece para aqueles que acolhem o seu amor de pai, como crianças. Quem 

quer ser grande e importante, ao invés do relacionamento filial, pode gerar divisão e separação. Que tal 

sermos menos adultos e mais rápidos em perdoar, sorrir, amar e acreditar? Existe em cada pessoa uma 

criança belíssima, pura e feliz que pode se manifestar no nosso amor a Deus e aos outros. Ser como 
criança.            

10 Qua 

Jo 12, 24-26 

 

 
 

São Lourenço 

Quem quer ganhar a sua vida a perde. Em uma cultura materialista, que pensa sempre em ganhar, e 

que quase sempre espera recompensas imediatas, esse trecho do Evangelho parece algo sem sentido. Para 

quem ama, doar o tempo, repartir, perdoar, dar atenção, cuidar de pessoas, brincar com as crianças, ouvir 

ou até o gesto de dar a vida, não é perda, é lucro. Investir na vida eterna não se faz por interesse humano, 

pois somente quem aprendeu a amar a faz realmente. No amor verdadeiro perder é ganhar. Saber perder 

para amar.      

11 Qui 

Mt 18,21-29 

 

 
Sta. Clara 

Perdoar de coração. É uma proposta que retorna sempre.  O perdão é como um canal que só funciona 

quando está aberto. O perdão de Deus, assim como o seu amor, está sempre disponível, mas só o 

experimenta quem se abre para deixá-lo entrar. As justificativas para não perdoar, mesmo que sinceras e 

talvez justas, não desfazem os nossos bloqueios. Mesmo que não seja possível certas coisas retornarem ao 

que era antes, o coração de quem é livre pode seguir em frente sem mágoa ou rancor. Perdoar.                

12 Sex 

Mt 19,3-12 

Quem puder entender, entenda. A descoberta da vocação é uma luz para a própria vida. Quando 

procuramos viver a Palavra sabemos que o mais importante não é ser casado ou consagrado, mas ter 

fidelidade àquele que é o amor. Quem ama torna-se aos poucos uma pessoa livre, equilibrada e com 

sabedoria para ouvir o chamado de Deus, seja qual for a sua estrada. Além disso torna-se capaz de acolher a 

diferença da vocação do outro. Seja no matrimônio, seja na consagração, só quem sabe amar dá um 

testemunho verdadeiro. Saber amar.         

13 Sáb 

Mt 19,13-15 

 
Santa Dulce dos 

pobres 

Levaram as crianças a Jesus. “...trouxeram uma criança bem feiazinha, doente, pequena e com o corpo 

cheio de pus. Então, pensei: Essa criança vai ficar o resto da vida comigo, porque ninguém vai querer adotá-

la. E disse logo: Desculpe, Jesus. Você não falou em acolher uma criança bonita, mas em quem acolhe uma 

criança a mim acolhe. Eu a acolhi. Logo depois da missa, vieram três famílias. Uma delas ficou com a 

criança... A criança se recuperou muito rápido... e se tornou uma criança bonita e forte”. (Experiência de Frei 

Hans Stapel; Já Aconteceu e Se Espalhou, p. 35)      



14 Dom XX D. T. Comum – “Não vim trazer a paz, mas a divisão”. ( Lc 12, 49-53 ) 

15 Seg “Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes?” (Mt 18,21) / 

Assunção de Maria 

16 Ter 

Mt 19,23-30 

Muitos que são últimos serão primeiros. Na lógica do Evangelho, do Reino de Deus, quem perde ganha, 

o Senhor é aquele que serve, o pecador arrependido está à frente do justo orgulhoso, o mistério é revelado 

aos simples e não aos que se acham sábios. A felicidade, bem-aventurança, é para quem sofre por causa de 

Jesus e, os últimos serão os primeiros.  Não é uma lógica que funciona ao contrário, mas um amor contrário 

à arrogância e aos apegos egoístas. Primeiro é o amor a Deus que se manifesta no amor aos irmãos. 

Primeiro é aquele que serve, perdoa, ajuda, doa e se lança em amar. Amar por primeiro.     

17 Qua 

Mt 20, 1-16 

Ide vós também para a minha vinha. Para começar a trabalhar para Deus não importa o passado, a 

condição social ou a idade. Importa começar! Conhecemos crianças que movidas pelo Evangelho ajudam 

outras crianças, pessoas que superaram a dependência das drogas, ajudam outros dependentes e  também 

auxiliam os que estão em situação de rua. Assim como os idosos, que promovem atividades pelos mais 

pobres, as famílias que ajudam outras famílias, os jovens que promovem ações pela vida etc. Cada um faz o 

que pode e a recompensa do amor é igual para todos. Trabalhar para o bem.   

18 Qui 

Ez 36,23-28 

Ter um coração e um espírito novo.  Ter uma vida com ações negativas como os vícios, os erros e o 

egoísmo é viver exilado do Amor de Deus. Ele nos convida a voltar ao nosso lugar que é o bem, tornando-

nos pessoas melhores, com novas atitudes. Um coração endurecido de sofrimento, rancor e ódio se renova 

no perdão. Um espírito egoísta, preguiçoso e indiferente, quando tocado pela Palavra, pode ser mudado para 

um espírito de partilha e compaixão. Quando se ama com gestos concretos a vida se renova. Renovar-se 

com atos de amor.  

19 Sex  

Mt 22,34-40 

Ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Quem descobre o Amor a Deus, começa a se mover 

para fazer o bem ao outro, e acaba descobrindo quanto amor possui. Descobre os próprios dons, a própria 

dignidade e aprende a valorizar-se. Para quem quer viver a Palavra, amar a si mesmo só tem sentido se 

Deus é o primeiro amor, e se esse amor se traduz em ações concretas pelos outros. Amor a si mesmo, sem 

os outros dois amores não é amor, mas egoísmo. Amar por completo.  

20 Sáb 

Mt 23, 1-12 

Viver a humildade. “Tu conheces a bondade do teu Mestre, que foi blasfemado, e como Ele se fez humilde 

e obediente inclusive até a morte.  Meu filho, trabalha por ti mesmo para firmar a humildade em tua boca, 

em teu coração, dentro de ti, pois existe um mandamento que a exige. (...) apega-te à humildade e farás 

com que as virtudes de Deus te acompanhem. O homem humilde é um sacrifício a Deus. O coração de Deus 

e de seus anjos descansam naquele que é humilde”. (Santo Efrém da Síria; Carta a um Monge) 

21 Dom XXI Domingo do Tempo Comum – “Esforçai-vos por entrar pela porta estreita”. (Lc 13,22-30) 

22 Seg “Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes?” (Mt 18,21) 

23 Ter  

Mt 13,44-46 

 
Sta. Rosa de 

Lima 

O Reino dos Céus é como um tesouro. Quase todos nós conhecemos a brincadeira chamada caça ao 

tesouro, que por meio de pistas, em lugares estratégicos, é possível chegar ao prêmio final. No jogo do Amor 

de Deus as pistas nos chegam todos os dias pela Palavra, nos atos de amor, na comunhão, nos gestos de 

conversão e no testemunho concreto do bem.  Que tal fazermos hoje uma competição de amar a Deus e ao 

próximo?  No prêmio da eternidade é o amor que vale mais.  Participar do jogo de amar.   

24 Ter 

Jo 1, 43-51 
 

 

S. Bartolomeu 

Apostolo 

Vereis o Céu aberto. É uma expressão que se refere à manifestação da glória de Deus.  Em um encontro 

verdadeiro com Ele, com a Sua Palavra, com o amor Dele, o passado se torna possibilidade de proclamar a 

fé. Jesus conhece Natanael e este reconhece quem é Jesus. Deus é maior que a nossa história e os pecados. 

Muitos, na caminhada de recuperação em nossas comunidades, chegam a agradecer a Deus pelo passado 

difícil, mas que depois os levou a conhecer o amor Dele. Para quem se dispõe a amar, o céu está sempre 

aberto. Redimir o passado amando.        

25 Qui 

1 Cor1,1-9 

Nele fostes enriquecidos em tudo. Deus não nos criou para o pecado ou para as coisas mesquinhas, mas 

para coisas belas e grandiosas. Ele nos deu a capacidade de amar. Quem ama descobre os seus dons, as 

suas riquezas e não se torna pedinte ou mendigo do amor dos outros.  O amor, aquele que nasce na vida da 

Palavra, é uma riqueza que ninguém pode nos roubar ou nos obrigar a dar ou vender. Quem encontrou o 

amor de Deus não pede “esmola de amor” a ninguém, mas sabe doar o bem com generosidade.      

26 Sex  

1 Cor 1,17-25 

 

Proclamamos Cristo crucificado.  Não proclamamos a dor e a morte, mas o amor a Jesus crucificado, 

pois a cruz para nós é anúncio de vida nova e ressurreição. Ele na cruz é o Mestre que nos redime, liberta e 

salva. É o Mestre que nos ensina a viver o perdão, o momento presente, a doação, o ser família. É o 

caminho de uma vida recuperada e realizada. Podemos sempre “renovar a nossa consagração a Ele e a 

escolha de amá-lo sempre, logo e com alegria”. A ressurreição é o abraço da cruz, é o único amor de um 

único Jesus. Proclamar o bem.         

27  Sáb 

Mt 25,14-30 

Multiplicar os talentos. “Somos destinatários dos talentos de Deus, cada qual conforme a sua capacidade. 

Antes de mais nada, reconheçamos isto: temos talentos, somos «talentosos» aos olhos de Deus. Por isso 

ninguém pode considerar-se inútil, ninguém pode dizer-se tão pobre que não possua algo para dar aos 

outros. Somos eleitos e abençoados por Deus, que deseja cumular-nos dos seus dons, mais do que um pai e 

uma mãe o desejam fazer aos seus filhos. E Deus, aos olhos de quem nenhum filho pode ser descartado, 

confia uma missão a cada um”. (Papa Francisco, homilia de 19 de novembro de 2017, Libreria Editrice 

Vaticana) 

28 Dom XXII Domingo do Tempo Comum – “Quem se humilha será exaltado”.  (Lc 14,1.7-14) 

29 Seg “Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes?” (Mt 18,21) 

30 Ter 

1Cor 2,10b-16 

Ter o pensamento de Cristo. Talvez você conheça a canção de um querido padre brasileiro, padre 

Zezinho: “...o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como 

Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria e ao chegar ao fim 



do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz”. Mais que uma simples canção é um modo concreto de viver o 

Evangelho.  Vamos tentar? Usar a nossa mente para coisas boas.     

31 Qua 

Lc 4, 38-44 

Ela, imediatamente se levantou e pôs-se a servi-los. Normalmente, mais até que nas curas físicas, a 

cura da alma gera gratidão em quem foi tocado por Deus. Algo que percebemos com frequência em quem 

está no processo de cura interior é a disposição para servir. Se a “febre” do ódio, do egoísmo, da indiferença, 

da tristeza, da decepção ou de qualquer outra coisa, pode nos derrubar, o toque do Amor de Deus tem o 

poder de nos reerguer e nos recuperar. Servir, por causa da Palavra é ... viver o amor e a gratidão.       

  


