
 

Junho de 2022  

“Enraizar a esperança”. 

 
01 Qua 

Jo 17,11b-
19 

Que eles tenham em si a minha alegria. A alegria apresentada no Evangelho não se reduz a uma euforia. 
Enquanto a euforia é um estado de ânimo transitório e geralmente exagerado, a alegria é acompanhada de 
constância e equilíbrio. Um vício pode provocar euforia, mas não alegria. O “Espírito de Amor” presente na Palavra 
nos conduz a uma vida em unidade, em harmonia, de ajuda às pessoas, de perdão e superação dos desafios. É 
uma vida evangélica que, mais que qualquer vício ou sensação, dá prazer e alegria. Ter o espírito da alegria.  

02 Qui  
Jo 17,20-26 
 
 

Que todos sejam um. O “Espírito de Amor” é também unidade. O amor une, o egoísmo separa. Jesus doou a 
vida para que fossemos um, juntos, unidos e não separados. Ser católico, ortodoxo, evangélico, oriental ou de 
uma comunidade cristã é estar disposto a viver a Palavra, que une e leva a ver além das diferenças. Não importa 
se um é jovem, brasileiro, ancião, atleta, alemão, acadêmico ou não, de outra religião ou ateu, todos e todas 
podem viver a unidade. Naquilo que nos une, damos graças a Deus. Naquilo que é diferente, muita caridade. Ter 
o espírito da unidade. 

03 Sex  
Jo 21,15-19 
 

Tu me amas? Pedro sabia que seu amor não estava à altura do amor de Jesus, mas amou mesmo assim. Jesus 
por duas vezes perguntou sobre um amor sobrenatural (ágape), e Pedro respondeu que tinha por Jesus um amor 
de amizade (filos). Na terceira vez Jesus desce ao nível do amor que Pedro pode corresponder. Mesmo que o 
nosso amor seja pequeno e limitado, se somos fiéis, Deus toca as nossas ações e nos permite fazer experiências 
grandiosas.  A fidelidade nas pequenas ações do dia é testemunho de amor.  Ter o espírito da fidelidade.  

04 Sáb 
Jo 21, 20-25  
 

Ter o espírito de testemunhar. O Espírito Santo deseja a unidade..., a sua presença demonstra-se finalmente 
também no impulso missionário. Quem encontrou algo de verdadeiro, de belo e de bom na sua própria vida o 
único tesouro autêntico, a pérola inestimável, corre para o compartilhar em toda a parte, na família e no trabalho, 
em todos os âmbitos da sua existência. E fá-lo sem qualquer temor,... sem qualquer presunção,... e sem 
desânimo.... Fá-lo sem fronteiras, porque é portador de uma boa notícia destinada a todos os homens e a todos 
os povos. (Papa Bento XVI, 3 de junho de 2006, Vigília de Pentecostes)  

05 Dom Pentecostes – “Recebei o Espírito Santo”. Jo 20,19-23 

06 Seg “És tu o meu Senhor, fora de ti não tenho bem algum.” (Sl 16, 2) - Maria Mãe da Igreja 

07 Ter 

Mt 5, 13-16 
 
 

Que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai. Na espiritualidade coletiva da unidade aprendemos a fazer 

a partilha das experiências concretas da Palavra. Por que fazemos isso? Para a glória de Deus e para que o bem se 
espalhe. Jesus desaprova quem faz as coisas para aparecer, mas fala várias vezes que as boas obras devem dar 
testemunho de Deus. Já o mal, não quer que o bem seja anunciado. As experiências da Palavra não são reflexões, 
meditações, mas ações concretas, feitas de pequenos ou grandes gestos, visíveis atos de amor.  Partilhar o 
bem.  

08 Qua 
Mt 5, 17-19 
 

Praticar e ensinar. Corremos o risco de conhecer a Palavra com a mente, mas não colocar em prática. Ensinar a 
fazer o bem é bom. Ensinar fazendo o bem, melhor ainda. Encontramos por toda a parte, nos diversos meios de 
comunicação, pregações, sermões e meditações como esta que você está recebendo agora.  Mas, sem a prática, 
pouco muda. As experiências que partilhamos demonstram em qual dimensão estamos.  Experiência concreta é 
aquilo que com uma ação fizemos de bom e não ideias ou sentimentos. Partilhar experiências concretas. 

09 Qui 
Mt 5, 20-26 
 

Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. A vida da Palavra passa pela reconciliação. Não existe pessoa que 
de algum modo não tenha cometido alguma falha na vida de convivência. Alguns reconhecem as falhas, outros 
não. É um passo, uma decisão, que somente a própria pessoa pode dar. Muitas vezes um pequeno gesto, um 
pedido de desculpas, um ato de amor, basta para mudar tudo. Isso se faz de início em particular, não diante de 
uma plateia, de preferência antes dos momentos comunitários, e não no meio deles. O fruto dessa iniciativa será 
um dom par todos. Partilhar gestos de reconciliação.  

10 Sex 
Mt 5, 27-32 
 

Cortar as atitudes do pecado. O pecado, porque é desamor, rompe o relacionamento com “Deus-Amor”, com o 
próximo e com o bem que vive em nós. Jesus, como em diversas partes do Evangelho, não falava de algo físico, 
mas das coisas negativas que saem do coração humano. Sentimentos negativos com as suas reações, podem se 
agarrar à nossa vida como se fizessem parte de nós. Não precisamos disso. É preciso ter coragem para mudar, 
cortar atitudes que fazem mal. Mudanças verdadeiras custam cortes verdadeiros. Partilhar mudanças 
concretas.  

11 Sáb Mt 
10,7-13 
São  
 
Barnabé 
Apóstolo 

O Reino dos céus está próximo.  “A vida em comunidade nem sempre foi fácil.... Pude experimentar ‘a 
verdade vos libertará’ quando consegui enxergar e aceitar todo o meu lado feio, e sentir no coração toda a 
misericórdia de Deus, toda a sua gratuidade... Hoje, mesmo se encontro os meus limites, pecados, erros, sinto 
sempre uma grande paz. Deus, que me escolheu, me sustentou até agora, não me deixará mais desistir.... Vivo 
uma vocação e uma vida belíssimas. Participo de uma Obra de Deus, na qual vejo todas as suas maravilhas”. 
(Iraci Leite; Já Aconteceu e Se Espalhou, p. 141) 

12 Dom Santíssima Trindade – “Tudo o que o Pai tem é meu”.   (Jo 16,12-15) 

13 Seg “És tu o meu Senhor, fora de ti não tenho bem algum.” (Sl 16, 2) 

14 Ter 
Mt 5,43-48 

Amai os vossos inimigos. Jesus não pede para gostar, mas para amar. São duas coisas diferentes.  Um filho 
que cuida da mãe doente, o pai que leva a filha para uma recuperação, a mãe que visita o filho na prisão, 
geralmente fazem isso por amor e não porque gostam. Quem ama faz e deseja o bem para o outro, quer ele 
mereça ou não. Por exemplo, um dos nossos acolhidos soube que a mãe do assassino de seu próprio irmão 
passava por necessidades e, com um dinheiro que recebia, por meio de sua família, começou a ajudá-la todo mês 
com uma cesta básica.  Combater o mal fazendo o bem.  

15 Qua  
Mt 6,1-6, 
16-18   

O Pai te dará a recompensa. O bem que fazemos, quando usado para nossa glória pessoal, perde quase todo o 
seu valor. Jesus fala que as pessoas devem ver as nossas boas obras e glorificar o Pai, não a nós. O amor 
concreto não faz propaganda de si, não se faz melhor que os outros e nem tira proveito das situações. A 



comunhão que fazemos das experiências da Palavra não pode servir para a nossa promoção pessoal, mas para 
compartilhar o bem que Deus fez. O mérito é d’Ele e não nosso. Fazer o bem sem querer aparecer.  

 
16 

 
Qui  
Lc 9,11b-17  
 
 
Corpus Christi 

 
Ele abençoou, partiu e deu para que os discípulos distribuíssem.  Existe uma real presença de Jesus em 
nosso meio que não é detectada por nenhum aparelho ou tecnologia, assim como acontece com o amor e com a 
bondade. Quem crê naquele que é o Bem, animado pela fé, alimenta-se d’Ele, vive a comunhão e alimenta os 
irmãos. Deus toca, multiplica e faz milagres com o pouco que temos para oferecer, e assim sacia a fome de 
multidões. O alimento espiritual é impulso para que ajudemos quem tem fome material. Viver a comunhão.  

17 Sex  
Mt 6,19-23 

Se teu olho for límpido, ficarás cheio de luz. O esforço em ver de maneira positiva as pessoas e os 
acontecimentos, pode mudar a nossa vida. Não se trata de mascarar situações ou encobrir problemas, mas de 
purificar o nosso modo de olhar, tantas vezes afetado pelo julgamento, desconfiança, pessimismo, interesse 
pessoal e outras coisas. Quando nos purificamos do ódio, da mágoa e da indiferença somos capazes de abrir o 
olhar para a luz do bem e da eternidade. Que nossa vida seja luz para nós e para os outros.  Ver o positivo.  

18 Sáb 
Mt 6,24-34 

Buscai primeiro o Reino de Deus. “Era março de 1988. Uma jovem que tinha problema com as drogas 
perguntou a Nelson por que só havia Fazenda da Esperança para homens e ainda não para mulheres. Ele 
respondeu que não havia nenhuma corajosa que quisesse dar a vida por Deus ou ser instrumento dele num 
trabalho como esse. Naquele instante, senti claramente que Deus me respondia ao pedido que lhe havia feito. (...) 
Naquele momento Ele me mostrou ‘como’ e ‘onde’ eu podia colocá-Lo em primeiro lugar na minha vida”. (Luci 

Rosendo dos Santos; Já Aconteceu e Se Espalhou, pp.128 e 129) 

19 Dom XII Domingo do Tempo Comum – “Quem perder a sua vida por causa de mim a salvará”. (Lc 9, 18-24) 

20 Seg “És tu o meu Senhor, fora de ti não tenho bem algum.” (Sl 16, 2) 

21 Ter 
Mt 7, 6.12-
14  
 
S. Luiz 
Gonzaga 

Entrar pela porta estreita.  Quase todos nós sonhamos em realizar grandes ações. Mas, para isso, devemos 
fazer renúncias e escolhas que, muitas vezes, vão na contramão do que faz a maioria.  Os vencedores de 
campeonatos sabem bem como isso funciona. Para quem crê, a eternidade é o objetivo maior e mais belo. Os 
vícios e interesses egoístas são estradas que começam largas e terminam em becos sem saída. O amor, porque 
passa pela cruz, nos abre a via da eternidade. Abraçar a cruz, entrar pela porta estreita, mais do que sofrer é 
vencer. Abraçar as dificuldades amando. 

22 Qua 
Mt 7,15-20 
 

A árvore boa produz frutos bons.  Novamente Jesus fala dos atos concretos com seus frutos.  Podemos até 
justificar dizendo que por dentro somos bons e o que importa é o interior. Isso é verdade.  Porém, os frutos 
crescem fora de uma árvore e não dentro. O que estamos fazendo de bom? Hoje, em casa, na escola, no trabalho, 
na rua, numa viagem e mesmo no descanso podemos sempre encontrar algo bom para fazer por alguém. 
Melhorar a cara feia, dar um sorriso, um bom dia, servir um café já é um bom começo.  Fazer o bem a alguém. 

23 Qui 
Lc 1, 57-
66.80  
 
 
Natividade de 
João Batista 

Alegrar-se. “Olhemos para aquela gente que falava... deste milagre do nascimento de João, e fazia-o com 
alegria, estava feliz, com sentido de admiração, surpresa e gratidão. (...) como é a minha fé? É uma fé jubilosa, ou 
é uma fé sempre igual.... Tenho o sentido da admiração, quando vejo as obras do Senhor, quando ouço falar da 
evangelização ou da vida de um santo, ou quando vejo tantas pessoas boas: sinto a graça, dentro, ou nada se 
move no meu coração? Sei sentir as consolações do Espírito ou sou fechado? ...  como é a minha fé? É jubilosa? É 
aberta às surpresas de Deus? Porque Deus é o Deus das surpresas”. (Papa Francisco, Angelus, 24 de junho de 
2018) 

24 Sex Sl 22 
 
 
Sagrado  
Coração de 
Jesus  

O Senhor é o meu Pastor, nada me faltará. Esse salmo, oração tão conhecida, bem que poderia ser uma das 
nossas orações diárias. Confiar na providência é acreditar que Deus nos ama sempre, principalmente nos 
momentos mais sombrios da nossa vida. A presença Dele é a nossa força e proteção. Como viver isso hoje? Em 
unidade com os irmãos podemos confiar ao Coração de Jesus as aflições do nosso coração, sejam de natureza 
espiritual, sejam de natureza física e material. Manifestar confiança em Deus é ter fé em seu amor. Crer na 
presença do Bem.  

25 Sáb  
Lucas 2, 41-

51 Imaculado 
coração de 
Maria 

“Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai”. Jesus e seus pais viajam a Jerusalém para a festa 
da Páscoa. José e Maria percebem que ele não está com eles quando voltam. Ele estava com os doutores da lei 

ouvindo e perguntando. É uma breve demonstração de cortar laços com os seus pais. A sua missão vai além da 
esfera familiar. A sua mensagem é para toda a humanidade. Às vezes a nossa vida também precisa desses cortes 
para fazer a vontade do Pai. Cortar com tudo aquilo que não é vontade de Deus. 

26 Dom XIII Domingo do Tempo Comum – “Mas tu, vai e anuncia o Reino de Deus” (Lc 9,51-62) 

27  Seg “És tu o meu Senhor, fora de ti não tenho bem algum.” (Sl 16, 2) 

28 Ter 
Mt 8,23-27 

Não temer, mas crer.  Como tantas vezes aconteceu com os discípulos, é nos momentos de tempestades e de 
dificuldades que nos lembramos de Jesus. A fé, o amor, a Palavra, quando estão de pé sobre a barca da nossa 
vida nos dão equilíbrio e coragem para enfrentar até as ondas mais difíceis. E se deixamos Jesus de lado, é hora 
de acordar o bem que vive em nós recomeçando a amar. O amor, Jesus, tem autoridade sobre todos os 
problemas. A presença d’Ele permite superar as dificuldades amando.  

29 Qua 
Mt 8,28-34 

Expulsar o mal. O mal existe, mas não tem autoridade diante do bem. Somos criados por Deus, no amor, e a 
nossa existência é para Ele. Quando permitimos que a Palavra tenha autoridade em nossa vida começamos a 
expulsar o mal com gestos concretos. O perdão que damos ou pedimos, o esforço para conviver bem com todos, 
os pequenos e grandes atos de amor que fazemos, a força para superar a preguiça, parar com a fofoca e falar 

bem das pessoas, ver o que os outros têm de positivo, também são modos de expulsar o mal. Expulsar o mal, 
fazendo o bem.  

30 Qui 
Mt 9,1-8 

Coragem. Teus pecados estão perdoados. Quem acredita no amor sabe que as falhas do passado, os 
pecados, podem paralisar a nossa vida. Receber o perdão de Deus e livrar-se dos pecados é uma ação terapêutica 
que cura a alma e, muitas vezes, até mesmo males físicos. Existem pesos psicológicos e espirituais que são tão 
grandes que não nos deixam levantar e seguir adiante. Muitas vezes o nosso pecado é não perdoar alguém e por 
isso não conseguimos perdoar a nós mesmos. Fé e coragem, pois com a força do perdão é possível recomeçar.  
Acreditar na força do perdão.  

 


