
 

 
Maio de 2022   

“Enraizar a esperança”. 

  
01 Dom III Domingo da Páscoa – “Eles sabiam que era o Senhor”! (Jo 21,1-19) 

02 Seg “Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros.” (Jo 13,34) 

03 Ter 
Jo 14,6-14 
 
 
S. Filipe e s. 
Tiago 

Quem me viu, viu o Pai.  Não estamos nem sozinhos, nem sem direção.  A vida de cada pessoa tem um 
sentido, pois todos temos um dom, uma vocação, uma missão, algo que nos faz únicos neste mundo. Aquele 
que deu a vida por nós, por meio da Sua Palavra, nos chama, nos inspira e nos conduz para que aquilo que 
temos de mais belo se manifeste. Deus não erra, e porque Ele é amor não fez ninguém “errado” ou incapaz de 
amar. Caminhar nesta vida vivendo a verdade do amor é descobrir o sentido da própria existência.  Descobrir 
os dons.  

04 Qua 
Jo 6,35-40 

E quem vem a mim eu não lançarei fora. Deus não discrimina, não exclui e nem manda embora quem o 
procura. O amor não rejeita ninguém, portanto somos chamados a colocar em prática esse exemplo. Mesmo 
quando, por uma razão justa é necessário se afastar de alguém, a misericórdia é o critério para tomarmos a 
decisão de tratar o outro com dignidade. Cada pessoa que encontramos ou convivemos é imensamente amada 
por Deus. É possível viver a Palavra quando enxergamos no outro, até mesmo nos mais difíceis, uma 
possibilidade de viver a unidade e de fazer o bem. Acolher a todos.  

05 Qui 
Jo 6,44-51 

Eu sou o pão da vida. Nosso corpo precisa de alimento. Nossa mente e a nossa alma também. Quando nos 
alimentamos da presença de Jesus, da Sua Palavra, da Comunhão, ou seja, Dele, nutrimos a alma com a força 
para fazer o bem.  É um alimento sobrenatural, que na partilha da vida entre irmãos , é capaz de nutrir a todos 
que o buscam. N’Ele somos convidados a alimentar os outros através da nossa doação, das nossas palavras de 
ânimo, das nossas orações e sobretudo ao colocar em prática o amor recíproco.  O amor é o alimento da 
unidade. Alimentar a vida com a unidade. 

06 Sex 
Jo 6,52-59 

Quem come deste pão viverá para sempre.   Não entenderam que Jesus falava da eternidade e não da vida 
física ou de alimento material. Para nós também é difícil entender isso.  Mas, podemos dizer que alimentar-se do 
amor e do bem é nutrir a alma de uma vida real, concreta. Já o ódio, os vícios, a indiferença e outras formas de 

egoísmo nos alimentam de morte. Nós cremos em uma vida que vai bem além dos limites humanos, e que não 
morre.  Nutrir-se da eternidade é para quem entendeu que esta vida passa, mas Deus não passa. Alimentar a 
vida com o bem. 

07 Sáb 
Jo 6,60-69 
 

A quem nós iremos Senhor?   “Na Fazenda da Esperança, pessoas caídas na escravidão das drogas voltam a 
encontrar liberdade e esperança. Chegando à Fazenda, percebi de uma maneira nova a força regeneradora da 
criação de Deus. (...) Se Ele falta, então o homem tem que tentar superar com suas próprias forças os confins do 
mundo (...). Lá na Fazenda da Esperança, as fronteiras do mundo são verdadeiramente superadas, abre-se o 
olhar para Deus, para a amplitude da vida, e assim acontece a regeneração”. (Papa Bento XVI, Discurso à Cúria 
Romana, 21 de dezembro de 2007) 

08 Dom IV Domingo da Páscoa – “As minhas ovelhas escutam a minha voz”. (Jo 10,27-30) 

09 Seg “Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros.” (Jo 13,34) 

10 Ter 
Jo 10, 22-
30 

As minhas ovelhas escutam a minha voz. Quando convivemos com alguém ou gostamos de uma pessoa 
nos acostumamos com a sua voz. Assim também é com quem convive com a Palavra e descobre em Deus o 
amor verdadeiro. Torna-se capaz de identificar aquela voz interior, suave, mas firme, que orienta nas decisões, 
ajuda a superar problemas, a perdoar, a ter sabedoria e seguir na estrada certa. As ovelhas seguem juntas a voz 
do seu pastor. Vivendo a unidade escutamos Aquele que nos guia em seu amor. Ouvir a voz interior. 

11 Qua 
Jo 12,44-
50 

A Palavra o julgará no último dia. A Palavra não se fez teoria, discurso, sermão ou ideologia. A Palavra se 
fez carne, deu a vida por nós e hoje se faz comunhão, se faz ajuda, perdão, unidade e doação entre tantas 
manifestações concretas do Amor de Deus no meio da humanidade. Portanto, é a mesma Palavra que convida a 
amar a Deus e ao outro a cada dia. Deus, porque é amor, nos vê a partir do amor que praticamos ou não. Qual 
será o nosso último dia? Hoje? Amanhã? Daqui a 20 ou 70 anos? O que importa de verdade é amar no 
momento presente. 

12 Qui 
Jo 13,16-
20 
 

O servo não está acima de seu senhor. Uma multidão de homens e mulheres, há séculos e até os dias de 
hoje, puseram a própria vida à disposição do bem. São pessoas conhecidas ou não, que seguiram o exemplo 
d’Aquele no qual acreditaram e foram fiéis a Palavra Dele. São os cristãos martirizados e exilados, crentes 
perseguidos por causa da fé, pessoas que viveram o amor e a caridade com os mais necessitados. Hoje, mais 
que antes, muitos são assassinados, perseguidos e outros tantos, no serviço e na caridade, dão testemunho do 
bem e do amor ao próximo. Seguir o exemplo de quem faz o bem.  

13 Sex 

Jo 14, 1-6 

Não se perturbe o vosso coração. Nossa mente, alma e coração podem ser invadidos e perturbados por uma 

série de preocupações sobre o futuro. Ocupar-se da situação financeira, da saúde, dos estudos, do bem-estar, 
entre tantas outras exigências da vida é algo justo. Agora, preocupar-se de forma rotineira, é algo inútil. A 
Palavra de hoje nos convida a mantermos o nosso coração em Deus, ocupando-nos de amar no momento 
presente, de acreditar em um amor que nos conduz e envolve de eternidade. Ocupar-se com o bem. 

14 Sáb 
Jo 15,9-17 
 
São Matias 

Como o pai me ama eu vos amo. “O abrigo em que tinham trabalhado... foi bombardeado e destruído. Todas 
as crianças haviam morrido... Entrei numa crise de fé e não sabia mais como Deus, sendo amor podia permitir 
que crianças inocentes morressem daquele jeito. (...) Um dia... senti que o próprio Deus me interrogava: Onde 
estão essas crianças? Aí, entendi: estavam nas mãos de Deus... Entendi que não existia uma vida somente, mas 
que havia uma vida além da morte”. (Frei Hans Stapel; Já Aconteceu e se Espalhou p.21) 



15 Dom V Domingo da Páscoa – “Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei”. (Jo 13,31-33a.34-35) 

16 Seg “Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros.” (Jo 13,34) 

17 Ter 
Jo 14,27-
31a 
 

Não intimide o vosso coração. O medo, a desilusão, a ansiedade e a insegurança são sentimentos que 
podem chegar à vida de todos, inclusive na vida de quem vive a Palavra. No entanto, quem procura amar o 
Evangelho adquiri uma ousadia que nasce da confiança em Deus, das dores abraçadas em meio às dificuldades. 
Mesmo quando a prática do bem e do amor nos coloca em situações difíceis, a paz que nasce do relacionamento 
com Ele dá a força para perseverar. No amor temos a ousadia de abraçar os desafios, vivendo bem o momento 
presente. Ter coragem de perseverar.  

18 Qua 
Jo 15,1-8 
 
 

Permanecei em mim. Com exceção das situações extremas, para viver ou sobreviver, precisamos uns dos 
outros. Mesmo que alguém seja um gênio intelectual, um grande profissional ou tenha uma força física 
descomunal terá necessidade de se relacionar com as outras pessoas. Para permanecer na prática do bem 
precisamos permanecer no relacionamento com aquele que é o “Bem”. Permanecer n’Ele é perseverar na oração, 
na comunhão, na unidade, nos atos de amor, na fidelidade à Palavra, e em tudo que alimenta a nossa vida 
interior. Permanecer é o lema para perseverar no amor. Perseverar na unidade.  

19 Qui 
Jo 15, 9-11 
 

Permanecei no meu amor. Mesmo quando não conseguimos sentir, perceber ou experimentar, o Amor de 
Deus nos envolve, sempre!  Ser fiel a Deus quando chegam os sofrimentos, tentações, provocações, injustiça, 
cansaço ou qualquer forma de desânimo, é um verdadeiro desafio, mas é algo possível para quem crê. A fé, 
assim como o amor verdadeiro, só  é reconhecida na perseverança de quem permanece fiel diante das 
dificuldades. Amar é algo que podemos fazer em qualquer condição em que estejamos. Perseverar no amor. 

20 Sex 
Jo 15, 12-
17 
 

Amai-vos como eu vos amei. Quando praticamos o amor concreto, estamos dispostos a dar a vida. Ainda nos 
dias de hoje, o número de mártires cristãos massacrados por causa da fidelidade ao Evangelho é grande. São 
homens, mulheres e crianças que na fidelidade a Deus, amam até o fim. Mesmo que a vida física não seja 
pedida, se desejamos ser autênticos na nossa fé, podemos amar dando a vida nas coisas cotidianas.  É um amor 
que dá a vida na disponibilidade do tempo em escutar, em servir, em compartilhar, em participar das atividades 
domésticas, suportando, perdoando e recomeçando com gestos concretos. Amar sempre.  

21 Sáb 
Jo 15, 18-
21 
 

Não sois do mundo. “ Não quero continuar a viver assim. Já faz alguns dias que não me drogo. Por favor, 
leve-me para onde você quiser! Disse-me Antônio. Fiquei pensando onde poderia ir com ele. Era evidente que 
tinha chegado a hora de dizer-lhe o porquê de eu ter entrado em contato com eles.  A consequência foi que ele 
veio à noite participar da comunidade, quando me encontrava com frei Hans.  Assim ele aprendeu, pouco a 
pouco, a conhecer o Evangelho, aliás, pela própria vida”.  (Nelson Giovanelli; Já Aconteceu e Se espalhou, p. 63 
-64) 

22 Dom VI Domingo da Páscoa – “Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz”. (Jo 14,23-29) 

23 Seg “Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros.” (Jo 13,34) 

24 Ter 
At 16,22-34 
 
N. Senhora 
Auxiliadora 

Acreditar. Alguém, em um momento de desespero queria atentar contra a própria vida. O desespero não é 
resposta para os problemas.  Muitas vezes, um único instante onde nos dispomos a acreditar e esperar pode nos 
salvar.  A fé nos dá este presente e, sendo concreta, não é alienação ou ilusão. Quem crê no amor se torna 
portador de esperança e de vida para si mesmo, para a própria família e para muitos outros. Diante dos 
momentos de angústia podemos parar, amar e recomeçar. Sermos portadores de esperança.  

25 Qua 
Jo 16, 12- 
15 
 

O Espírito da verdade ensinará toda a verdade. Pensar que temos a verdade sobre os outros é um engano. 
Pode ser que a tenhamos sobre nós mesmos. Porém, nossas verdades são frequentemente limitadas pelo nosso 
modo de pensar, sentir e por diversos elementos da nossa história que podem limitar também a nossa liberdade. 
A Verdade da qual somos portadores é o amor, que existe em cada um de nós e, porque é puro, é livre de 
limitações ou interesses. A verdade se manifesta em quem ama, e conduz a belas escolhas, livres e autênticas.  
Amar vivendo na verdade.  

26 Qui 
Jo 16, 16- 

20 

A vossa tristeza se transformará em alegria. Assim como os discípulos tiveram dificuldades em entender 
Jesus, também para nós não é fácil perceber o que Deus quer nos momentos difíceis, na hora do desafio e da 

dor. Às vezes temos a impressão de que Ele se esconde e não conseguimos mais perceber a sua presença. A 
fidelidade ao amor também se chama esperança, que permite perseverar mesmo quando as coisas não vão 
bem.  A alegria não é reservada para quem desiste, mas para quem persevera. Perseverar na esperança.  

27  Sex 
Jo 16,20-23a 

O vosso coração se alegrará. A tristeza, o sofrimento, a morte e a dor não são as últimas palavras para quem 
acredita no amor. Na dura e injusta cruz, presente no grito de solidão, na loucura do abandono, na total 
desilusão, também fez brilhar para nós uma luz que recupera o coração, nos livra de pesos passados e nos dá a 
ressurreição. Ali, o tesouro mais caro, a alegria de quem a abraçou, o diamante mais raro que “Deus-Amor” 
revelou, no momento presente, que cura as chagas, os males e o pranto, e transforma todo lamento em festa, 
alegria e canto. Abraçar a alegria.  

28 Sáb 
Jo 16,23b-
28  
 

Pedir ao Pai. “Quantas experiências maravilhosas da generosidade de Deus, que sempre cuidou das 
necessidades da primeira Fazenda! Foram inúmeras e surpreendentes. (...) A Providência divina é algo 
maravilhoso. Essa experiência é marcante para um interno ou um voluntário. Uma vez que se viveu a comunhão 
plena, Deus sempre esteve perto e nunca deixou faltar nada. Frei Hans sempre ajudou as Fazendas a acreditar 
na generosidade das pessoas, a não ter medo de pedir ajuda, de pedir doações, que muitas vezes chegaram 
antes mesmo de pedir”. (Pe. Cesar Santos; Já Aconteceu e Se Espalhou, pp.94 e 95) 

29 Dom  Ascensão do Senhor – “E foi elevado aos Céus”. (Lc 24,46-53) 
(Começa a Semana de Oração Pela Unidade entre os Cristãos) 

30 Seg “Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros.” (Jo 13,34) 

31 Ter 
Lc 1, 39-56 
 
Visitação de 
Maria 

O que foi dito da parte do Senhor será cumprido. Não se trata mais de uma promessa para um futuro 
distante. Maria carrega uma verdade única e imediata: Deus que se faz carne; viver a Palavra não deveria ser 
uma ideia ou promessa que temos para depois, mas uma ação que acontece imediatamente. Podemos ser 
imediatos na prática do bem. Podemos amar hoje, visitar hoje, perdoar hoje, doar hoje, recomeçar, trabalhar, 
nos lançar hoje.  Em muitas situações, esperar para amar depois é perder.  Sermos imediatos no amor.  

 


