
 

  

Agosto de 2023 
“Escolhidos para levar a Esperança”.  

01 Ter 
Mt 13,36-43 
 
Sto. Afonso M. de 
Ligório 

Pertencer ao Reino. É positivo para a mente e para o coração que a pessoa faça parte de uma família, de um projeto, de uma 
comunidade, de uma sociedade. Muitos, para sentir que pertencem a algo, se envolvem com grupos destrutivos, facções, seitas ou 
com a criminalidade. Pertencer ao Reino é estabelecer relacionamentos e vínculos que nos direcionam para a eternidade. Na 
unidade e na disposição em amar, permitimos que aquele que é o amor se torne Senhor da nossa vida. Pertencemos ao Amor. 
Sentir que faço parte de uma família por meio dos gestos de amor. 

02 Qua 
Mt 13,44-46 
 
 

Investir na eternidade. Faz parte da vida calcular gastos, entradas, projetos e investimentos. Faz parte de quem descobriu a vida 
da Palavra investir em algo que vai além do olhar lógico, matemático e financeiro: a eternidade. É um investimento de risco, mas 
com resultados seguros para quem encontrou o tesouro do amor de Deus e assumiu a prática do bem como regra. É a aplicação 
diária de pequenas ou grandes experiências da Palavra que constroem um formidável patrimônio humano e espiritual. Investir em 
valores verdadeiros. 

03 Qui 
Sl 83(84) 
 

Felizes os que em Deus têm a sua força. Somos limitados e precisamos de uma força maior para mantermos-nos firmes. Existe 
uma força que vem da presença de Deus entre nós, na unidade, na dor abraçada, vivendo o momento presente, na oração, nos 
sacramentos e no bem que fazemos ao praticarmos a Palavra. Se, ao entrar em um lugar religioso, sentimos que as nossas forças 
são renovadas, elas também podem ganhar novo ânimo quando existe a presença Dele em nosso meio. Renovar as forças 
vivendo no amor. 

04 Sex 
Mt 13,54-58 
 
 
João Maria Vianney 

Crescer na fé. Acreditar em Deus é bem mais que raciocínio e sentimento. Exige uma experiência íntima e individual. Pessoas que 
arriscam a vida para salvar desconhecidos, o amor mútuo, o sacrifício de mães e pais pelos filhos, a bondade, a pureza, a esperança 
e, mesmo o universo e a vida são explicados somente até certo ponto. Acreditar no Amor não é loucura, mas é o dom de ir além dos 
próprios critérios. Parafraseando um pensamento conhecido: “a fé tem razões que a própria razão desconhece”. Crescer no dom de 
amar. 

05 Sáb 
 Mt 14,1-12 
Dedicação de 
Basílica de Sta. 
Maria Maior 

Viver com coragem e coerência. “A vida cristã exige, por assim dizer, o ‘martírio’ da fidelidade quotidiana ao Evangelho, ou seja, a 
coragem de deixar que Cristo cresça em nós e que seja Cristo quem orienta o nosso pensamento e as nossas ações. Mas isto só se 
verifica na nossa vida se a nossa relação com Deus for sólida. (...) Se formos capazes de ter uma vida de oração fiel, constante e 
confiante, o próprio Deus dar-nos-á a capacidade e a força para viver de modo feliz e tranquilo, para superar as dificuldades e 
testemunhá-lo com coragem”. (Papa Bento XVI, 29 de agosto de 2012) 

06 Dom Transfiguração do Senhor – “Este é o meu Filho amado… escutai-o”. (Mt 17,1-9) 
07 Seg Mulher, grande é tua fé! Como queres, te seja feito! (Mt 15,28) 
08 Ter 

Mt 14,22-36 
 
 
S. Domingos 

Coragem! Sou eu. Não tenhais medo. O medo, instinto que tantas vezes nos serve de alerta, pode ser destrutivo quando paralisa 
a vida ou a capacidade amar. Com frequência é mais resultado de nossos pensamentos negativos do que algo real. Os problemas 
reais, a dores e as dificuldades, para nós não são fantasmas, mas a presença de Jesus. Ele se mostra em meio às ondas e ventos 
contrários da vida. Podemos abraçar cada situação que nos assusta reconhecendo a presença Dele. Abraçar o bem nas 
dificuldades. 

09 Qua 
Mt 15,21-28 
 
 

Ter fé e humildade. As aparentes recusas de Deus em agir em nossas situações difíceis, pedem de nós tanto a fé quanto a 
humildade. Muitas vezes, a humilhação rompe a armadura do nosso orgulho e nos impulsiona a curar os nossos males, expulsando 
o mal que provocamos em nossa vida e ao nosso redor. A humildade e a perseverança, além de atrair a ação de Deus, transformam 
o nosso coração, o nosso modo de pensar e as ações da nossa vida. Transformar a vida com a humildade. 

10 Qui 
2 Cor 9,6-10 
S. Lourenço 
 

Deus ama a quem doa com alegria. O egoísmo e a fixação pelo “ter” são formas de fechamento, contrárias à partilha. A 
capacidade para doar faz crescer o espírito de fraternidade com quem está perto ou longe. Quem doa, sem interesses ou busca de 
recompensas, já tem nesse ato de amor razões suficientes para  alegrar-se. Muita gente explora e engana as pessoas, mas existe 
uma multidão de homens e mulheres, com o coração generoso, que acredita e impulsiona a partilha. Promover a cultura da 
partilha. 

11 Sex 
Mt 16,24-28 
Santa Clara de 
Assis 

Que adianta ganhar o mundo e perder a vida?  É uma pergunta atual e inteligente, capaz de nos colocar diante da nossa vocação 
fundamental: amar. O sucesso, seja financeiro, profissional ou pessoal, mesmo que importante, não é capaz de responder às 
exigências mais profundas da nossa alma, principalmente quando chegam as cruzes. As nossas conquistas podem ser instrumentos 
do amor de Deus quando estão a serviço do bem. Ganhar, para que crê na eternidade, é amar. Amar é ganhar. 

12 Sáb 
Dt 6,4-13 
 
 

Amar a Deus com todo o coração, com toda alma e com todas as forças. “Este é o maior e o primeiro mandamento. Com efeito, 
a exigência principal para cada um de nós é que Deus esteja presente na nossa vida. Como diz a Escritura, Ele deve imbuir todas 
as camadas do nosso ser e enchê-las completamente: o coração deve conhecê-lo e deixar-se tocar por Ele; e assim também a 
alma, as energias do nosso querer e decidir, bem como a inteligência e o pensamento. É poder dizer como são Paulo: Já não sou 
eu que vivo; é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20). (Papa Bento XVI, 23 de outubro de 2011) 

13 Dom XIX Domingo do Tempo Comum – “Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!” (Mt 14,22-33) 
14 Seg Mulher, grande é tua fé! Como queres, te seja feito! (Mt 15,28)/ S.Maximiliano Kolbe 
15 Ter   

Mt 18,1-5.10. 12-
14  
 

Tornar-se criança. Não se trata de viver na “infantilidade” ou em ilusões. Na alma de cada um existe uma criança pura que 
acredita, perdoa, recomeça, faz amizades sem discriminar, se admira com cada novidade e precisa de pouco para ser feliz. Vivendo 
a Palavra, podemos nos tornar crianças como a do Evangelho, capazes de simplificar a vida confiando no amor e amando a todos. 
Assim como crianças no aconchego dos braços dos pais, seremos envolvidos na ternura e segurança do amor de Deus. Ter a 



simplicidade das crianças. 
16 Qua 

Mt 18,15-20 
 
 

Gerar a presença de Jesus. A unidade é o fundamento para termos Jesus no meio. Bem mais que um encontro de grupo é o 
relacionamento de harmonia entre pessoas que, na vida da Palavra, buscam os mesmos ideais; estão em acordo, ou seja, com o 
coração na mesma sintonia. O outro passo é, na espiritualidade, ter a disposição de dar a vida pelo irmão, como fez Jesus. É uma 
disposição que doa a vida nas situações diárias. Jesus no meio é a convivência plena e verdadeira. Gerar o bem com a unidade. 

17 Qui 
Mt 18,21-19,1 
 
 

Perdoar. O perdão, mais que um gesto sentimental, exige de nós uma decisão concreta que pode nos custar muito. Não perdoar 
pode custar ainda mais. Não se trata de deixar que as pessoas se aproveitem de nós, nem de esquecermos que o fato aconteceu, 
mas de sermos livres do mal que nos fizeram. E quanto mais difícil, mais precisamos renovar o perdão, pedindo a graça de Deus 
para isso. Aos poucos, os sentimentos e reações negativas diminuem até se tornarem força e luz para o caminho da vida. Renovar 
o perdão. 

18 Sex 
Mt 19,3-12 
 
 

Quem puder entender, entenda. Na vida da Palavra, para entender é preciso viver, fazer a experiência. A vida com Deus, a 
consagração, a doação da vida aos outros e o casamento indissolúvel são situações que fogem dos critérios lógicos e 
convencionais atualmente. O mais importante não é o estado de vida no qual nos encontramos, mas se somos fiéis ou não à 
vontade de Deus. Mais que nos preocuparmos em convencer a quem não entende, esforcemo-nos em dar testemunho concreto 
com a nossa vida. Entender o bem praticando. 

19 Sáb 
Mt 19,13-15 
 
 

Acolher. “Adotar crianças, sentindo-as e tratando-as como verdadeiros filhos, significa reconhecer que as relações entre pais e 
filhos não se medem somente pelos parâmetros genéticos. O amor que gera é, antes de mais nada, um dom de si. Há uma 
‘geração’ que vem através do acolhimento, da atenção, da dedicação. A relação que daí brota é tão íntima e duradoura, que de 
maneira nenhuma é inferior à que se funda na pertença biológica”. (São João Paulo II, 5 de setembro de 2000) 

20 Dom Solenidade da Assunção – “O poderoso fez em mim maravilhas”. (Lc 1,39-56) 
21 Seg Mulher, grande é tua fé! Como queres, te seja feito! (Mt 15,28) 
22 Ter 

Lc1, 26-38  
 
 
N. Sra. Rainha 

Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim como você me disse. “Não foi simples responder com um «sim» ao convite do anjo: e, 
no entanto, ainda na flor da idade, ela respondeu com coragem, não obstante nada soubesse do destino que a esperava. Maria, 
naquele instante, parece uma das muitas mães do nosso mundo, corajosas até ao extremo quando se trata de acolher no próprio 
ventre a história de um novo homem que nasce”. Ter a coragem de dizer sim a Deus. (Papa Francisco – Catequese - 10 de maio de 
2017) 

23 Qua 
Mt 13,44-46 
 
Sta. Rosa de Lima 

Buscar o Tesouro. Toda pessoa tem diversos dons que pode usar. O Evangelho coloca-nos diante de uma escolha de valores, seja 
para esta vida seja para a eternidade. Quando encontramos o tesouro da vida com Deus, estamos diante de uma proposta única à 
qual cada um só pode responder individualmente. Investir a própria vida e os dons para amar, tendo como horizonte a vida eterna é 
uma proposta que somente corações livres e ousados atrevem-se a aceitar. Usar os dons para fazer o bem. 

24 Qui 
Jo 1,45-51 
 
São Bartolomeu, 
Apóstolo  

Vereis o Céu aberto. No livro de Gênesis, lemos sobre o sonho de Jacó, em que Deus fala a ele em uma escada que liga a terra e 
o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No Evangelho, Natanael está diante do maior acontecimento que poderia ver: 
o próprio Deus fala com ele. É Jesus, aquele que une a Terra ao Céu. Mesmo com os acontecimentos obscuros da nossa história, 
Deus se manifesta e abre o Céu para nós. Ele nos dá a possibilidade de recomeçar e construir uma nova vida debaixo da ação do 
seu amor. Abrir a vida ao bem. 

25 Sex 
Mt 22,34-40 
 

Amar a Deus e ao próximo. Já conhecemos essa proposta, o importante é como a vivemos. O amor deseja e faz o bem em 
pequenas ou grandes ocasiões. É um amor que brota na vida espiritual, na oração, na leitura da Palavra, na vida sacramental; e 
passa pela ação, pelo servir, repartir, animar, ajudar. Passa pelo trabalho que se faz junto, momentos de lazer, comentários sobre 
os outros, ao fazer silêncio e ao ouvir. As ocasiões são muitas. Que tal colocar em prática?  Amar com a ação e com o coração. 

26 Sáb 
Mt 23,1-12 
 
 

Viver a humildade. “Tenho a impressão de vislumbrar nesta palavra de Deus sobre a humildade uma mensagem importante e mais 
atual do que nunca (...). Não sigais o caminho do orgulho, mas sim o itinerário da humildade. Ide contra a corrente: não escuteis as 
vozes interessadas e sedutoras que hoje, de muitas partes, difundem modelos de vida caracterizados pela arrogância e pela 
violência, pela prepotência e pelo sucesso custe o que custar, pelo aparecer e pelo ter, em detrimento do ser”. (Papa Bento XVI, 2 
de setembro de 2007) 

27  Dom XXI Domingo do Tempo Comum – “Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo”. (Mt 16,13-20) / Sta. Mônica  
28 Seg Mulher, grande é tua fé! Como queres, te seja feito! (Mt 15,28)/ Santo Agostinho 
29 Ter 

Jr 1,17-19  
 
Martírio de João 
Batista 

O Senhor está comigo. Quando acreditamos que Deus está conosco nos momentos dolorosos de sofrimento, de incerteza e nos 
problemas mais diversos que passamos, podemos repetir: “Tu estás comigo”.  É um ato de fé que nos permite seguir adiante. 
Quando as situações de perigo chegam, causando medo, ameaças e inúmeras dificuldades, é o relacionamento de proximidade 
com um Deus que é amor que nos renova a força e a coragem. Nos desafios da nossa caminhada, Ele está conosco. Confiar no 
bem. 

30 Qua 
1Ts 2,9-13 
 
 

Comportar-se de modo digno de Deus. O pecado, o vício, porque são ruptura com o amor de Deus, ferem a nossa dignidade. 
Temos na Palavra um convite sério para uma revisão no nosso modo de pensar, agir e falar. Descobrimos no trabalho, na 
Espiritualidade e na convivência, um tripé que recompõe a dignidade de irmãos e irmãs destruídos pelas dependências. Atitudes, 
propostas, vocabulário, reações, o modo como convivemos e trabalhamos revelam como está a nossa alma e a nossa caminhada 
de vida nova. Agir com dignidade. 

31 Qui 
1Ts 3,7-13 
 

Aumentar o amor para com todos. A vida com Jesus em nosso meio não nos permite viver fechados em pequenos grupos ou 
somente com aqueles que são agradáveis. O amor que não se abre aos outros torna-se somente um apego. Certamente existem 
pessoas com as quais temos mais afinidade e justamente com elas, podemos estabelecer um relacionamento que se abre a todos, 
gerando unidade e comunhão. A prática diária do amor recíproco é a nossa possibilidade de fazer crescer o bem. Aumentar o amor 
recíproco. 

 
 


