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“Escolhidos para levar a Esperança”.  
 

01 Sáb  
Jo 11,45-56  
 

Dar a vida. “Basta-nos que nos vejamos semelhante a ti, ao menos um pouco, e que unamos a nossa dor à 
tua e ofereçamos ao Pai. Para que tivéssemos a luz, veio faltar-te a vista. Para que tivéssemos união, 
sentiste a separação do Pai. Para que possuíssemos a sabedoria, fizeste-te ‘ignorância’. Para que nos 
revestíssemos de inocência, fizeste-te ‘pecado’. Para que Deus estivesse em nós, sentiste-o longe de ti”. 
(Chiara Lubich, Ideal e Luz, p.138) 

02 Dom Domingo de Ramos – “Bendito o que vem em nome do Senhor”! (Mt 21,1-11) 
03 Seg “Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra”. (Cl 3,2) 
04 Ter 

Jo 13,21-
33.36-38 
 

Darás a tua vida por mim? A disposição em dar a vida deve ir além de palavras bonitas. É provável que 
não tenhamos que morrer fisicamente por alguém, mas podemos doar a nossa vida aos outros nos 
pequenos e grandes atos de amor. Um gesto positivo, uma saudação alegre, prestar ajuda a um doente, dar 
apoio a quem sofre, preparar bem as refeições, responder às mensagens recebidas, são oportunidades nas 
quais podemos dar a vida. Oferecer nossa vida pelo próximo, amando nas coisas diárias, é dar a vida por 
Jesus. Doar-se nos atos de amor.  

05 Qua 
Mt 26,14-25 
 

O tempo está próximo. Jesus fala de sua morte e ressurreição. Podemos viver, com Jesus os próximos 
dias, preparando bem a nossa alma e os nossos ambientes para as celebrações da semana. Vivamos cada 
momento reforçando entre nós a unidade, o perdão e a caridade. Assim, mesmo com os nossos limites, 
poderemos experimentar a força redentora, ou seja, a salvação; ela só foi possível porque o Senhor 
entregou sua vida por nós. Procuremos, acima de tudo, viver em paz com todos, servir e testemunhar o 
amor recíproco. Preparar bem a Páscoa. 

06 Qui 
Jo 13,1-15 
 
Lava-pés e Ceia 
do Senhor 

“Lavai os pés uns dos outros”. Um gesto concreto, na celebração de hoje, recorda-nos que somos 
discípulos do Senhor, que serviu e amou até o fim. Mesmo que muitas vezes sejamos teimosos, ou até 
mesmo traidores da Palavra, podemos recomeçar, amar e testemunhar o nosso esforço em segui-lo. Mais 
que em todos os outros dias, neste tempo, deixemos de lado os desentendimentos, as fofocas, os rancores 
e as disputas entre nós... de modo sincero vamos desejar o bem a todos. Amar e Servir. 

07 Sex 
Is 52,13-
53,12 
Sexta-Feira 
da Paixão – 
Jejum, oração 
e silêncio 

 “Por suas chagas nós fomos curados”.  Na cruz ele era apenas um ser humano, não era nem o Filho de 
Deus, nem o Mestre e Senhor. Naquele momento, Ele tornou-se condenado, sangue, ferida, sujeira, 
escarros e um rosto desfigurado. Não podia fazer milagres, não era o Messias que tantos queriam. Ali, Ele 
foi vergonha, engano e traição. No momento da crucificação, Ele carregava o nosso coração e os nossos 
pecados. Ele foi o pobre, o abandonado, o grito de todos os desesperados, mas, no entanto, para nós, 
nunca deixou de ser Jesus, nossa verdadeira esperança. Deixar-se curar pelo amor. 

08 Sáb 
 

Viver a Esperança da ressurreição. “O mundo pode acabar, mas não vamos morrer porque Jesus morreu 
por nós. É muito forte experimentar como o modo de viver de Jesus influenciou a vida de toda a 
humanidade. Ele nos dá uma luz em qualquer escuridão... A ressurreição é a última Palavra, não a morte!” 
(Frei Hans Stapel, in: Padre Christian Heim. Frei – Uma conversa com Hans Stapel, p. 262) 

09 Dom Domingo de Páscoa – “Ele viu e acreditou”. (Jo 20,1-9)  
10 Seg “Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra”. (Cl 3,2) 
11 Ter 

Jo 20,11-18 
 

Eu vi o Senhor. Acreditamos na ressurreição. Para nós ela é uma realidade que, ainda hoje, devolve a vida 
a muitos. Uma mentira pode até gerar algum pequeno bem, mas será por pouco tempo. Somente a verdade 
tem a força de gerar um bem que permanece. A ressurreição manifesta a sua força e a sua luz naqueles que 
se libertam dos vícios por causa do Evangelho, nos enfermos que procuram dar Deus aos outros com a 
oração ou com um sorriso, naqueles que doam a própria vida para fazer o bem… Anunciar a vida. 

12 Qua 
Lc 24,13-35 
 
 

Fica conosco, Senhor!  Seria maravilhoso ter Jesus presente no nosso meio cada vez que nós nos 
encontramos. Isso é possível por meio do amor recíproco, que faz nascer a unidade. Sua presença faz o 
coração arder de alegria, além de iluminar as situações e as decisões. Quando nos dispomos a dar a vida 
pelos irmãos e irmãs, quando buscamos viver concretamente a Palavra, alimentamos a nossa vida espiritual 
e podemos gerar a presença Dele em nosso meio. Onde existe a unidade, porque ela é amor, Ele 
permanece. Construir a unidade. 

13 Qui 
Lc 24,35-48 
 
 

A Paz esteja convosco. As notícias sobre conflitos, guerras e outras formas de violência chegam sempre. A 
paz, que vem de Deus e manifesta-se no coração de quem ama, poderia transformar o mundo em um 
espaço privilegiado de fraternidade. A paz não é indiferença ou tranquilidade, mas o dom de amar sempre, 
de abraçar as dificuldades e seguir em frente quando tudo parece desmoronar. Quando sabemos que Ele é 
a nossa paz e estará sempre conosco, a nossa decisão de acreditar no amor e renovar a nossa esperança 
torna-se firme, concreta e sem volta. Promover a paz. 

14 Sex 
Jo 21,1-14 
 
 

Reconhecer Jesus. Os apóstolos o reconheceram, sabiam que era Ele. Quando estamos atentos à vida da 
Palavra, reconhecemos quando Ele se apresenta. Podemos reconhecê-lo na unidade, nas pessoas que 
encontramos, nos momentos belos que vivenciamos, mas, sobretudo, nas dificuldades que podemos 
abraçar. Com Jesus, a barca da nossa vida nunca está vazia, nem a rede da nossa fé se rompe. Assim 
como Pedro lançou-se no mar, lancemos-nos hoje nos atos de amor, sem duvidar que é Ele quem está 
presente. Lançar-se no bem. 

15 Sáb 
Mc 16,9-15 

Anunciar o bem. “Se o amasses de todo o coração, com toda a mente, com todas as forças! Então... 
apaixonar-te-ias por Deus e passarias pelo mundo anunciando uma boa nova! Deus existe. Vive por Ele. 
Deus te julgará. Vive por Ele. Deus será tudo para ti daqui a poucos anos, tão logo passe essa vida breve! 



Lança-te Nele. Amai-o (...) Enamorai-vos de Deus”. (Chiara Lubich, Ideal e Luz, p.98) 
16 Dom Domingo da Divina Misericórdia – “Bem-aventurados os que creram sem terem visto”. (Jo 20,19-31)  

Dia dos GEV 
17 Seg “Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra”. (Cl 3,2) 
18 Ter 

At 4,32-37 
 
 

Tudo entre eles era posto em comum. Viver o “em comum” é bíblico, é evangélico, é partilhar o que 
temos. Por isso é um critério para quem busca a recuperação em nossas comunidades. Negar-se a partilhar, 
na vida do Evangelho, é como roubar. Isso impede que a pessoa dê passos, porque o egoísmo não 
recupera ninguém.  Por vezes, aqueles que não se encontram bem são justamente aqueles que não querem 
repartir. O egoísmo mata a alma. Quem quer viver em família, aprende a viver o “em comum”. Aprender a 
partilhar. 

19 Qua 
Jo 3,16-21 
 

Quem age conforme a verdade aproxima-se da luz. Quando dizemos que não entendemos o que é viver 
a Palavra, estamos dizendo que não sabemos o que é amar. Deus, que habita em nós, é o amor, é o bem. 
Nós somos a imagem e a semelhança Dele. Cada experiência concreta, gesto de caridade, de partilha, de 
perdão, de doação e de superação, vivendo a Palavra e amando o próximo, nos aproxima da luz da nossa 
essência. Nada de vivermos na escuridão! Vamos viver na verdade do bem. O amor ilumina a vida. 
Iluminar-se com a prática do bem. 

20 Qui 
At 5,27-33 
 
 

É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Não é para justificar a desobediência, nem as 
atitudes individualistas. A obediência a Deus leva a amar os outros na fidelidade dos relacionamentos, com 
os compromissos, com as propostas, na coerência e na honestidade, entre outras coisas. Viver assim, exige 
a coragem de ser diferente e não fazer como todo mundo. Podem chegar as incompreensões, as críticas e 
as perseguições, mas quem aprendeu a amar sabe que o bem vale muito mais. Viver a lei do amor. 

21 Sex 
At 5,34-42 
 

Cuidado para não combater contra Deus. Quando lutamos contra Deus, Ele, por amor a nós, precisa 
derrotar o nosso “homem velho”, o pecado, que faz de tudo para que o bem não se manifeste. Deus pode 
realizar a sua vontade em nós por meio da Palavra que se faz ação. Muitas vezes demos chances para o 
pecado, vícios e falta de amor; agora temos a oportunidade de lutar pelo bem, não contra ele. Estejamos 
abertos, com olhar de quem ama, para as situações que se apresentam. Apoiar a prática do bem. 

22 Sáb 
Jo 6,16-21 

Sou eu. Não tenhais medo. “(...) para cada sofrimento ou provação da vida, podemos dar um nome: Jesus 
Abandonado. Estamos tomados pelo medo? Será que Jesus na cruz, no seu abandono, não parece 
transpassado pelo medo de que o Pai tivesse esquecido dele? (...) Sim, Ele está presente em tudo aquilo 
que tem sabor de sofrimento. Toda dor é um nome de Jesus Abandonado”. (Chiara Lubich, collegamento de 
28 de agosto de 1986) 

23 Dom III Dom. da Páscoa – “Os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus”. (Lc 24,13-35) 
24 Seg “Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra”. (Cl 3,2) 
25 Ter 

Mc 16,15-20 
 
 
S. Marcos, 
evangelista 

Anunciai o Evangelho a toda criatura. Cada pessoa tem a capacidade de amar, mas também carrega o 
anseio de ser amada. A boa-notícia, o Evangelho, proclama a grandeza de um Deus que nos ama 
plenamente a ponto de se fazer um de nós e dar a própria vida por todos. Podemos proclamar, primeiro com 
o nosso modo de viver, que esse amor oriundo do Céu é real. Tornamo-nos testemunhas dignas de 
confiança à medida em que procuramos agir conforme o anúncio do Evangelho que proclamamos. Anunciar 
o bem dando o exemplo.  

26 Qua 
Jo 6,35-40 
 

Eu sou o pão da vida. Cada povo, cada cultura, possui uma alimentação básica, uma comida típica. Pode 
ser um alimento do cotidiano ou celebrado em grandes festas. Para quem acredita em Deus-Amor, o 
alimento característico é Ele, presença real que se fez Palavra, humanidade e comunhão. Ele nutre a alma e 
nos dá a força para seguirmos no caminho em busca de uma vida nova. A comunhão, a unidade e a prática 
da Palavra nutrem a nossa alma e a daqueles que vivem conosco. Nutrir-se do Bem, que é Jesus. 

27  Qui 
Jo 6,44-51 
 
 

Quem comer deste pão viverá eternamente. Aquilo que nos nutre passa a fazer parte de nós e fortalece-
nos. Quando nos alimentamos de Jesus, ficamos fortalecidos, mas somos nós que tomamos parte no seu 
corpo. Evitemos alimentar a alma com atitudes, sentimentos, e reações tóxicas e destrutivas que nos 
adoecem interiormente. Aquilo que vemos, falamos, ouvimos e fazemos deveria ser reflexo do alimento de 
eternidade que o amor de Deus nos dá. Fortalecer a alma com o bem.  

28 Sex 
At 9,1-20 
 

O que faço ao outro faço a Jesus. Paulo, que conhecia as Escrituras, fazia um mal achando que estava 
fazendo a coisa certa. Mas isso mudou quando descobriu quem era aquele a quem estava perseguindo. A 
mesma coisa acontece conosco e com outros que ingressam em nossas comunidades, quando descobrem 
que aquilo que fazem ao outro, de bom ou de ruim, fazem a Jesus. Foi assim com os primeiros, e é assim 
ainda hoje com quem descobre a força da Palavra quando é colocada em prática. Fazer o bem a todos. 

29 Sáb 
Jo 6,60-69 
 
 
Sta. Catarina 
de Siena 

A quem nós iremos, Senhor. “Aqueles que te amam com sinceridade, frequentemente te ouvem, Senhor, 
no silêncio do seu quarto, no fundo do seu coração, e essa sensação comove a alma (...). E te agradecem 
por estares tão próximo, tão Tudo: Aquele que dá sentido ao viver e ao morrer (...). Sabem apenas que são 
amados por ti e te amam, que não existe nada tão suave aqui na terra que nem de longe se possa 
assemelhar (...). Tu existes. Assim é”. (Chiara Lubich; Ideal e Luz, p.105 -106) 

30 Dom  IV Domingo da Páscoa - “As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz”. (Jo 10,1-10) 

 


