
 

 

Março de 2022   

“Enraizar a esperança”. 
 

01 Ter 
Mc 10,28-31 

Investir na vida eterna. O que a gente ganha por deixar tudo e te seguir? Parece que era isso que Pedro 
queria saber e muitas vezes também nós. Os grandes investidores geralmente lucram, porque têm a coragem 
de intuir e arriscar. Isso vale também para quem se lança nas aventuras de Deus. Não é um passo no escuro, 
mas investimento para a eternidade.  O momento presente que nos envolve é o tempo que temos para 
assumir uma vida que produz lucros que permanecem para sempre. Investir na prática do Bem. 

02 Quarta 
Feira de 
Cinzas  
Mt 6.1-6.16-
18   

Convertei-vos e crede no Evangelho. O lema da Campanha da Fraternidade 2022 é “Fala com 
sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26).  – Hoje começa a preparação para a Páscoa com um dia de jejum 
e penitência. É um tempo forte de revisão de vida e mudança para nos tornamos pessoas melhores. É tempo 
de conversão e recomeço. Podemos, individualmente ou em comunidade, escolher para essa quaresma uma 
renúncia que possa gerar ajuda para quem precisa. Tornar-se uma pessoa melhor.  

03 Qui  

Dt 30,15-20 

Escolhe a vida para que vivas. Não somos somente uma existência física. Escolher a Vida, com “V” 

maiúsculo é bem mais que escolher o bem-estar.  Podemos escolher o pecado, a violência, o vício, o 
fechamento, as mentiras, a preguiça, a mágoa e tudo aquilo que é sinal de morte. Escolher a Vida é a decisão 
de fazer a vontade de Deus amando. Nessa escolha entra o perdão, a misericórdia, a ajuda, a partilha, a 
perseverança, e tantas ações que nem a morte física poderá cancelar. Escolher o Bem.  

04 Sex 
Is. 58, 1-9a 

Então invocaras o Senhor e Ele te atenderá. As práticas religiosas e as devoções fazem sentido quando o 
centro é Deus e não os rituais. Quando vivemos para Deus, a nossa vida, nosso modo de pensar, sentir e fazer 
tornam-se sinais de amor a Ele e aos irmãos. Amar não é uma ideia ou um sentimento. É prática do bem. 
Invoca a Deus sinceramente quem tem um relacionamento de confiança Com Ele. Confiar em Deus.  

05 Sáb  
Lc 5,27-32 

Não vim chamar os justos, mas os pecadores. “Recuperei-me na Fazenda da Esperança entre 2011 e 
2012[...] Depois do meu programa na Fazenda, eu comecei meu trabalho como voluntária do Bom Pastor [...] 
É realmente muito difícil amar as meninas na situação de prostituição, revolta, uso de drogas... mas, quando 
lembro de que Jesus sofre através delas, crio coragem para continuar a amá-las”. (Mely, Minha Alma Canta a 
Grandeza do Senhor, pp.63,64)  

06 Dom I Domingo da Quaresma – “Não porás à prova o Senhor teu Deus”. (Lc 4,1-13) 

07 Seg “Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.” (Mt 6,12) 

08 Ter 
Mt 6,7-15 
 

O vosso Pai sabe do que precisais. Oração de verdade não é lista de necessidades. Jesus apresenta em 
uma oração o relacionamento de unidade com o Pai, com a nossa própria vida e com os irmãos. É o convite 
para experimentar o amor de Deus amando. Façamos hoje o esforço de colocar a mente e o coração ao 
pronunciarmos o Pai Nosso, que ensina que o perdão ao irmão é o canal que abre o perdão a nós mesmos. 
Deus, porque é amor, só pode nos dar os dons que estamos dispostos a doar. Abrir-se ao bem.  

09 Qua 
Lc 11,29-32 
 

Ser sinal de conversão. Conversão não é só aderir ou mudar de igreja, mas mudar um estilo de vida, 
assumindo uma vida com Deus.  É a coragem de corrigir os próprios defeitos abandonando práticas e atitudes 
erradas. Quem descobre a vida da Palavra procura deixar as atitudes negativas fazendo coisas boas, como 
servir, perdoar, ajudar, doar, etc. Quem muda de verdade não só deixa de fazer o mal, mas se torna capaz de 
fazer o bem. Mudanças verdadeiras precisam de atitudes verdadeiras. Demonstrar o bem. 

10 Qui 
Mt 7,7-12 
 

Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. A regra de ouro, presente em quase 
todas as religiões, apresenta a prática do bem como um valor fundamental para toda humanidade. É algo que 
pode ser simples e sem custos. Pequenas gentilezas como sorrir, oferecer algo, dizer uma coisa boa, 

agradecer, ajudar na cozinha, na limpeza ou uma ligação perguntando como o outro está, pode ser um bom 
começo. O amor, porque é para todos, começa nas coisas simples.  Fazer o bem a todos.  

11 Sex 
Mt 5,20-26 
 

Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Quando não estamos bem com uma pessoa é justamente 
ela que, na nossa mente, nos acompanha todo o tempo, no trabalho, estudos, refeições, etc. Reconciliação é 
libertação. Naquilo que depende de nós, deveríamos fazer o possível para viver bem com todos. Naquilo que 
foge das nossas possibilidades podemos acreditar, perdoar, amar e esperar. Procurar viver bem com 
todos.  

12 Sáb 
Mt 5,43-48 

Viver o jejum amando o próximo. “Julião, ex-presidiário que se recuperou na Fazenda da Esperança, 
morto em um acidente, escreveu em seu diário: “Foi um dia em que procurei amar. Pude arrumar três camas e 
fiquei muito feliz. Eu não gostava de arrumar nem a minha cama, e agora consigo arrumar a cama dos meus 
irmãos... É muito gostoso. Fiz mais coisas, mas estou com sono e não me lembro... e que eu possa amanhã 
amar bastante”. (Já Aconteceu e Se Espalhou, p.117) 

13 Dom II Domingo da Quaresma – “Este é o meu Filho, o Eleito. Escutai-o”! (Lc 9, 28b-36)) 

14 Seg “Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.” (Mt 6,12) 

15 Ter 
Is 1, 10.16-
20 

Deixar de fazer o mal. Aprender a fazer o bem!  Um jovem, iniciando o seu processo de recuperação em 
nossa comunidade, resumiu assim: “Vindo para cá, saí do inferno e fechei a porta atrás de mim. Agora devo 
me esforçar para abrir a porta do céu”; A mudança verdadeira exige de nós a prática do bem. Por quê? Porque 
é a nossa natureza. Deus nos fez bons e Ele não errou com ninguém. Esse céu, presente já dentro de nós, 
pode ser aberto com o bem que por amor fazemos aos outros.  Abrir-se ao Bem, fazendo o bem.  

16 Qua 
Mt 20,17-28 
 

Quem quiser ser o maior, seja aquele que vos serve. É normal que queiramos ser considerados e ter um 
lugar de destaque em meio às pessoas. É até positivo almejar certos cargos, funções, títulos e conquistas.  
Porém, a base segura de uma autoridade verdadeira é servir fazendo o bem. Quando a prática da Palavra se 
torna o nosso modo de agir, somos capazes de abandonar hábitos autoritários e a postura de superioridade.  
Quem ama e sabe servir torna-se “autoridade” de verdade. Destacar-se em servir.  



17 Qui 
Lc 16,19-31 

Escutar a Palavra e mudar de vida. O rico da parábola sabia quem era Abraão, Moisés e os profetas. 
Conhecia as escrituras, mas continuou sendo egoísta e indiferente. Quem conhece a Palavra e mesmo assim se 
fecha ao sofrimento alheio constrói o inferno para si. As dificuldades e necessidades de quem está ao nosso 
lado são possibilidades de abraçar Jesus no outro. Amar é também cuidar de quem está perto da gente e ter 
atenção com quem sofre. Ter atenção à necessidade do outro.  

18 Sex 
Mt 21,33-
43.45-46 

Entregar os frutos a Deus. A parábola, dirigida a certa situação, serve também para nós. Receber a Palavra 
e não dar frutos é um mal, mas não compartilhar seus frutos também. As experiências feitas por causa da 
Palavra e na dor abraçada não nos pertencem. Elas são para a glória de Deus. Você tem ideia de quantas 
pessoas podem ser ajudadas a se reerguer, manter ou salvar a vida por causa de um testemunho autêntico do 
bem colocado em prática?  Partilhar experiências é também um ato de amor. Compartilhar o bem.  

19 Sáb 
Mt 1,16.18-
21.24a 
 
São José 

Acreditar como José. “A vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da 
angústia de José. Assim ele ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode intervir 
inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza. E ensina-nos que, no meio 
das tempestades da vida, não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca. Por vezes 
queremos controlar tudo, mas o olhar d’Ele vê sempre mais longe”. (Papa Francisco, 8 de dezembro de 2020) 

20 Dom III Dom. Quaresma – “Se não vos converterdes perecereis todos do mesmo modo”. (Lc 13,1-9) 

21 Seg “Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.” (Mt 6,12) 

22 Ter 

Mt 18,21-35 

Quantas vezes devo perdoar? Perdoar, principalmente quando o mal que nos causaram é irreversível, não 

é fácil, nem passe de mágica ou gesto sentimental. Não é esquecer. É assumir o prejuízo que o outro nos 
causou e não terá como pagar. É a decisão racional de olhar o passado sem mágoa ou rancor sabendo que 
também somos perdoados por Deus. Certas dores exigem que o perdão se renove muitas vezes. Muitas coisas 
não voltam a ser como antes, nós também não. O perdão faz de nós pessoas melhores. Perdoar.  

23 Qua 
Mt 5, 17-19 

Praticar e ensinar. Os antigos mestres de profissão assumiam os seus alunos mostrando na prática como se 
trabalhava. A prática formava novos mestres. Na vida da Palavra é a mesma coisa. As teorias e os discursos 
são importantes, mas a prática se ensina fazendo. Ensinamos a perdoar, perdoando. Ensinamos a servir, 
servindo e a amar, amando, a doar, doando e assim por diante.  Ensinar o bem praticando o bem.  

24 Qui 
Jr 7,23-28 
 

Obedecer à Palavra. Para a maioria, obedecer aos pais na infância era sinal de pertença, segurança e 
relacionamento. Em algum momento, obedecer se resumiu em falta de liberdade ou opressão. Obedecer a 
Deus é estar atento ao que Ele diz e confiar no relacionamento que temos com o seu amor.  Antes de cada 
decisão, ação ou possibilidade podemos nos perguntar se o que vamos fazer é um bem ou não. Um único ato 
de teimosia e desamor pode gerar uma vida inteira de sofrimento e de dor. Obedecer ao Bem.  

25 Sex 
Lc 1,26-38 
 
Anunciação 
do Senhor  

Faça-se em mim segundo a tua Palavra. Deus quis se tornar criancinha no ventre de uma mulher. Maria, 
criatura humana como nós, teve a graça de se tornar habitação da Palavra. A sua resposta, seu sim, não foi 
passividade, mas um decidido “faça-se”. Eu e você podemos também experimentar um pouco dessa graça 
quando dizemos sim à Palavra, gerando o bem de modo concreto. No dia de hoje podemos deixar que Deus se 
encarne em nós por meio da Palavra de Vida. Dizer sim ao Bem.  

26 Sáb 
Lc 18,9-14 

Não desprezar o outro. Acolher. “Todos aqueles que lutam contra o mal e trabalham para a atuação de 
uma sociedade mais justa e mais fraterna são aliados, não importa profissão de fé, raça, nação, condição de 
vida, contexto socioeconômico. Esse amor diálogo não nos afasta do mundo, não nos isola em uma devoção 
pessoal, pelo contrário, é fonte permanente e o estímulo que nos impulsiona a abraçar a todos, sem exceção, 
para cuidarmos de uma causa maior juntos”. (J. Evilázio Vieira e Eviselma F. Vieira, Uma Escola de 
Relacionamentos, p. 135).  

27  Dom IV Domingo da Quaresma - “Vou voltar para meu pai”. (Lc 15,1-3.11-32) 

28 Seg “Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.” (Mt 6,12) 

29 Ter 
Jo 5,1-16 

Não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior. Isso não é uma ameaça. Cada pessoa que 
abandonou a vida de vícios e coisas desonestas ou de algum modo experimentou o amor de Deus precisa da 
mesma orientação. O “homem novo”, Jesus em nós, nos permite levantar, caminhar e reconstruir a vida.  O 
“homem velho”, o pecado, pode sempre voltar a agir paralisando e destruindo todo o bem que Deus fez em 
nós. A recaída, voltar às atitudes egoístas do passado, é sempre pior.  Recomeçar e seguir em frente.  

30 Qua 
Jo 5,17-30 

Não procuro fazer a minha vontade. Quem procura fazer a vontade de Deus amando atraí muitas graças, 
mas também perseguições, incompreensões e desafios. Viver a unidade gera a presença de Jesus. Ele entre 
nós ilumina as decisões e renova o ânimo para seguir em frente. Nos momentos difíceis é nossa fidelidade ao 
amor, a Jesus na cruz, que nos permitem continuar de pé e tomar as decisões certas. Mais importante que 
fazer a própria vontade é, na unidade, dizer sim ao amor de Deus. Viver a unidade.  

31 Qui 
Jo 5,31-47 

Dar testemunho com obras.  “Dar testemunho” não se resume em falar. É dar provas de que estamos 
envolvidos e empenhados naquilo em que acreditamos. Um dos instrumentos que temos são as experiências 
concretas da Palavra que compartilhamos. É uma prática que envolve ações concretas com braços que 
trabalham, mãos que doam, corações que perdoam, etc. É um testemunho que toca no tempo pessoal, no 
bolso, nas mudanças, entre outras coisas. Testemunho sem obras é discurso barato. Partilhar ações 
concretas.  

 

 


