
 

Setembro de 2022   

“Enraizar a esperança”. 
 

MÊS DA BIBLIA 
01 Qui 

Lc 5,1-11 
 

Em atenção à tua palavra vou lançar as redes.  Temos a necessidade de ver resultados concretos naquilo 
que fazemos e a tendência de desistir quando eles demoram a vir. Não vivemos a Palavra por causa dos 
resultados, mas porque acreditamos no amor. Os frutos da Palavra, diferente de resultados, são consequência 
de um acreditar que nos leva a tentar novamente, que renova o ânimo e a criatividade. A Palavra que nos guia, 
nos impulsiona a recomeçar na certeza de que, de um modo ou de outro, os frutos virão. Renovar a 
disposição em amar.   

02 Sex 
1 Cor 4,1-5 

Não julgar. Julgar é um vício que destrói a alma e a convivência. Revela mais quem somos nós do que aquilo 
que o outro é. Muitas vezes nasce de preconceitos, feridas do passado, conclusões precipitadas, mania de 
superioridade, ciúmes, inveja e, entre outras coisas, da falta de caridade. O combate a essa doença interior se 
dá com o perdão, com o diálogo, a disposição de amar, de recomeçar e com a decisão de construir a unidade. 
Diante dos erros a serem corrigidos, a dignidade com a qual tratamos o outro demostra a nossa disposição em 
amar. Não julgar, mas amar.         

03 Sáb 
1 Cor 4,6b-15 

Testemunhar a unidade com coragem. ”A fraternidade e a diversidade são a base humana e moral 
fundamental para a convivência...  Nós cristãos temos uma vocação: devemos ajudar os outros a se abrirem, 
devemos estar prontos, corajosos e não ter medo. Como pastor, repito que a Igreja tem o dever de tornar a fé 
explícita de uma maneira clara. O diálogo e o respeito são necessários. Unidade não significa uniformidade”. 

(Patriarca de Babilônia dos Caldeus, Cardeal Louis Raphaël, "L'Osservatore Romano", 9/04/2021)  
04 Dom XXIII D. do T. Comum –“Quem não carrega a sua cruz... não pode ser meu discípulo”. (Lc 14,25-33) 

05 Seg “Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível.” 
(1Cor 9,19) 

06 Ter 
1 Cor 6,1-11 

Fomos lavados, santificados e justificados.  O que fomos no passado, no aspecto negativo, importa pelo 
testemunho do que somos hoje. Para começar uma vida nova em Deus é preciso cortar as reações do “homem 
velho”, como os pecados. Nas atitudes do “homem novo” é Jesus quem vive em nós. Certamente as dificuldades 
de convivência existem, mas quem descobriu a força da Palavra se esforça para resolver as coisas com 

sobriedade e ajuda dos irmãos. Solucionar problemas sim, mas como pessoas novas.  Renovar as atitudes. 

07 Qua 
Lc 6,20-26 
 

Será grande a vossa recompensa no céu. Não se trata de sermos bonzinhos para ganhar o Céu. Quem 
experimentou, na própria vida o amor de Deus, é capaz de viver aqui na Terra um pouco da felicidade do 
paraíso. A nossa felicidade é Deus, presente também em nossas dores e desafios. É Ele a eternidade. Jesus 
Abandonado é para nós a chave que nos abre o Reino dos Céus. No amor a Ele, vivido concretamente no amor 
ao irmão, a recompensa que se espera é a de sermos um só em seu amor. É feliz quem sabe amar.   

08 Qui 
Mt 1,1-
16.18-23 
Natividade de 
Maria 

Será chamado Emanuel, Deus-conosco. No Evangelho, além da lista dos nomes de personagens da história 
da salvação, temos Jesus que mudou a história de todos. Lembrar hoje de Maria, criatura humana, tocada de 
modo único pela graça de Deus, é lembrar da humanidade que tem rosto, nome e história. Cada um de nós é 
uma pessoa com uma identidade única, e quando nos deixamos tocar pelo amor Daquele que é unidade, “Deus-
Conosco”, percebemos que fazemos parte de um único povo redimido pelo seu amor. Renovar a vida na 
unidade.  

09 Sex 
Lc 6,39-42 

Tira primeiro a trave do teu olho. Quase sempre temos facilidade em enxergar o erro dos outros. Alguns 
tem a receita para resolver as falhas de todo mundo, mas não as da própria vida. Quem descobre a vida da 

Palavra, se dá conta das próprias misérias e tenta se corrigir para ser uma pessoa melhor. Torna-se capaz de 
ajudar o outro sem arrogância, sem moralismo ou autoritarismo. Quem ama não se omite em corrigir, mas 
corrige por querer o bem do outro e não para se exibir ou humilhar. Corrigir dando o exemplo. 

10 Sáb  
Lc 6,43-49 
 

Construir a casa sobre a rocha. “Quer dizer construir com Alguém, que do alto da cruz estende os seus 
braços, para repetir por toda a eternidade: "Entrego a minha vida por ti, homem, porque te amo". (...) Construir 
sobre Cristo quer dizer fundamentar na sua vontade todas as aspirações pessoais, as expectativas, os sonhos, as 
ambições e todos os seus projetos. Significa dizer a si mesmo, à própria família, aos próprios amigos e ao 
mundo inteiro, mas sobretudo a Cristo: "Senhor, na minha vida nada quero fazer contra ti, porque Tu sabes o 
que é melhor para mim. Tu tens palavras de vida eterna" (cf. Jo 6, 68). (Papa Bento XVI, 27 de maio 2006) 

11 Dom  XXIV D. T. Comum – “Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida”. (Lc 15,1-32) 

12 Seg “Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível.” 
(1Cor 9,19) 

13 Ter 
Lc 7,11-17 

Jovem, eu te digo, levanta-te. Existem situações que parecem decretar a nossa morte. Podem ser momentos 
de dores, derrotas e sofrimentos, mas também situações de vícios e erros pessoais. Não importa qual seja a 

situação, existe uma presença que tem a força para mudar tudo e nos reerguer. Quando somos tocados pela 
Palavra ganhamos uma vida nova que não permite que continuemos caídos. O Amor de Deus faz de nós pessoas 
vivas que testemunham a vida. Levantar e recomeçar.   

14 Qua 
Jo 3, 13-17 
 
Exaltação da 
Sta.  Cruz 

Todo o que n’Ele crer tenha a vida eterna. A celebração da cruz não é exaltação de dor e morte, mas da 
salvação. A serpente, levantada por Moisés, que curava o povo, lembrava a todos o veneno do próprio pecado, 
mas sendo de bronze não possuía veneno. Jesus na cruz assume o nosso pecado sem ter nenhum pecado. 
Acreditar no amor que se doa na cruz é experimentar a cura das nossas chagas assumidas pelo próprio Deus. 
Nosso passado ferido, mas redimido pelo amor, se torna sinal de recuperação e redenção. Crer no amor que 
nos cura.     

15 Qui  
Jo 19,25-27 

Sua mãe estava de pé junto à cruz. Maria permanece de pé, permanece Mãe, permanece amor, permanece 
humilde e serva do Senhor em um “permanecer” único, sobrenatural, que ultrapassa a compreensão lógica, o 



 
N. Sra das 
Dores 

risco, o medo e a dor descomunal. Um “permanecer” que nos faz recomeçar, acreditar, suportar, silenciar, ter 
coragem e perseverança, sabendo no íntimo da nossa esperança que “permanecer de pé” é simplesmente amar. 
Nos momentos de dificuldade e dor... permanecer no amor.    

16 Sex 
Lc 8,1-3 

Anunciar a Boa Notícia do Reino de Deus. Mesmo que digam que as notícias ruins atraem mais que as 
boas, nós acreditamos na força do anúncio do bem. O testemunho da boa novidade do Amor de Deus pode ser 
feito por quem vive a Palavra. Requer fidelidade, perseverança, coerência e realiza-se na arte de amar com 
gestos concretos. Podemos fazer do mundo um lugar melhor, fazendo do lugar onde estamos um pedacinho do 
Reino de Deus. Hoje, ao invés de falar coisas negativas podemos... testemunhar o bem.   

17 Sáb 
Lc 8, 4-15 
 

Ser terra boa que produz Frutos. “À medida que fui escutando o outro com olhar desarmado, sem 
preconceitos, pude presenciar verdadeiros milagres da vida. Vi o ânimo brotar novamente de dentro do coração 
do homem, testemunhei tantas pessoas que se tornaram esperança para tantas outras. Pessoas que não tinham 
mais sentido para a vida, dando-se e acolhendo o outro da forma que vier, evangelizando com gestos concretos 
de vivência da palavra, inspirando tantas outras pessoas a fazerem o mesmo...”. (J. Evilázio Vieira e Eviselma F. 
Vieira; Uma Escola de Relacionamentos, p. 11) 

18 Dom  XXV D. T. Comum – “Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes”. (Lc 16,10-13) 

19 Seg “Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível.” 
(1Cor 9,19) 

20 Ter 
Pr 21,1-6.10-
13 

Praticar a misericórdia.  Misericórdia é bem mais que ter pena ou ver uma pessoa como coitadinha. É fazer-se 
um com a dor de quem sofre. É ir ao encontro do outro superando receios ou ideias preestabelecidas. É permitir 
que a outra pessoa saiba que não está sozinha. É superar a pretensão de dar respostas prontas ou conselhos 
abstratos e se dispor a fazer algo concreto, mesmo que seja somente estar ao lado. A misericórdia, presença do 
Amor de Deus, nos move de dentro para agirmos para fora. Viver a misericórdia. 

21 Qua 
Mt 9,9-13 
 
S. Mateus 
Apostolo 

Segue-me. Seguir a Jesus não é um privilégio reservado para os “certinhos”. Ele chama a quem está disposto a 
entrar em um novo estilo de vida, a vida do Evangelho. Ele nos convida a deixar a “mesa da coletoria” do 
egoísmo, dos vícios, da vingança, da mágoa, da desonestidade e da indiferença para nos sentarmos à mesa que 
distribui o perdão, a partilha, a solidariedade, a honestidade, enfim o Amor a Deus e o amor ao próximo. Seguir 
Jesus é exercer o direito de descobrir a imensa beleza da nossa alma e a nossa vocação. Seguir o Bem. 

22 Qui 
Ecl 1,2-11 
 

Tudo passa.  A expressão “vaidade das vaidades”, ou “nevoa das névoas”, significa que as coisas desta vida 
passam muito rápido e não possuem consistência. O passado se foi e o futuro, mesmo daqui a poucas horas, é 
incerto. É Deus, no momento presente, a realidade mais consistente que possuímos. Somente no agora 
podemos perdoar, servir, ajudar, amar e, por fim, encontrar a Ele. Muitas recordações negativas ou 
preocupações perdem a força quando se vive bem cada momento. Tudo passa, Deus porque é presente, não 
passa. Viver o momento presente.  

23 Sex 
Ecl 3,1-11 
 
S. Pio 
Pietrelcina 

Tudo tem seu tempo. Para ajudar e salvar a vida de pessoas, muitos usam o tempo que possuem procurando 
soluções que sejam sempre mais precisas e imediatas. Na vida interior o tempo que nos ajuda e pode salvar a 
nossa vida se chama momento presente. É vivendo o agora que superamos preocupações e ansiedades, 
crescemos na paciência, no amor e na capacidade de abraçar as dificuldades. Viver o agora é a possibilidade de 
fazer bem cada coisa, naquele que está sempre presente, o próprio Deus. Viver bem cada momento.  

24 Sáb... 
Lc 9,43b-45 

Abrir o coração para compreender. “Quando eles (os primeiros cristãos) acolhiam e viviam a Palavra de 
Deus, por meio dos ensinamentos de Jesus, operava neles mudança de mentalidade. Era como se eles 
colocassem o coração de Deus nos sentimentos, pensamentos e atitudes para lidar com as adversidades e 
perseguições que sofriam naquela época. À medida que transformavam os ensinamentos de Cristo em vida, 
conseguiam tomar decisões, ou assumir uma postura justa para lidar com todas as provações, dores, 
atribulações...” (J. Evilázio Vieira e Eviselma F. Vieira; Uma Escola de Relacionamentos, p. 132) 

25 Dom XXVI D.T. C.-“Lázaro...queria matar a fome com as sobras que caiam da mesa do rico”. (Lc 16,19-31) 

26 Seg “Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível.” 
(1Cor 9,19) 

27  Ter 
Lc 9,51-56 
 
S. Vicente de 
Paul 

Seguir em frente. Os samaritanos não queriam acolher Jesus, os discípulos queriam o castigo contra eles e 
Jesus queria seguir em frente na disposição de dar a vida. Por vezes, gastamos muito tempo e energia com 
aquilo que não deu certo, com as incompreensões e rejeições sofridas. Diante das situações desagradáveis que 
precisamos abraçar, a Palavra nos impulsiona a seguir em frente e recomeçar. O perdão que nos liberta da raiva 
e da vingança, abre o caminho para novas e belas experiências. Recomeçar.  

28 Quar 
Lc 9,57-62 

Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o Reino de Deus. Dirigir olhando para 
trás pode causar sérios acidentes. O passado é somente um “retrovisor” na vida de quem se coloca em viagem 
na aventura do Evangelho. O Reino de Deus, a vida da Palavra, a vida com Deus, é um privilégio reservado para 
quem descobre a graça de amar agora. O amor, o bem, é o arado que rompe a dureza dos corações e pode ser 
manejado por quem vive bem o momento presente. Seguir em frente vivendo o momento presente.  

29 Qui 
Jo 1,47-51 
Arcanjos, 
Gabriel, 
Rafael, Miguel. 

Vereis...os anjos de Deus. O encontro pessoal com a Palavra nos dá a possibilidade de perceber que o amor 
cura, se comunica e vence o mal. Recordamos os arcanjos como expressões do Amor de um Deus que 
conhecendo a nossa história, revelada ou escondida, nos abre a eternidade e estabelece um relacionamento 
conosco.  A realidade divina acompanha a nossa realidade humana. Podemos, no dia de hoje, viver a Palavra  

por meio dos atos de amor que curam feridas da alma e comunicam o bem e combatem o mal.  Acreditar no 
amor.   

30 Sex 
Lc 10,13-16 
 
 
S. Jerônimo 

Quem vos ouve, a mim ouve. Mesmo que este verso seja relacionado em primeiro lugar aos apóstolos e aos 
pastores da Igreja, cada pessoa que foi tocada pela Palavra pode, de certo modo, tornar-se mensageira da voz 
de Jesus. Uma voz autêntica, não artificial, surge da unidade com um corpo. Podemos ser eco da voz de Jesus 
na prática concreta da Sua Palavra, vivida na unidade. Podemos ser voz de Jesus perdoando, servindo, 
ajudando, partilhando, recomeçando, silenciando e acima de tudo abraçando a cruz. Ser expressão do amor.  

 

 

 


