
 

 
Dezembro de 2023  

“Escolhidos para levar a Esperança”.  
01 Sex 

Lc 21,29-23 
 

Minha Palavra não passará. A aparência passa, as coisas passam, as pessoas passam e os sonhos passam. Cada pessoa, de um modo 
ou de outro, gostaria de ter na vida algo seguro, que não se perde com o passar do tempo. A Palavra, porque é amor, constrói a 
eternidade e não passa. Podemos viver as inseguranças humanas com a vida alicerçada na Palavra. Nela podemos recomeçar, encontrar 
ânimo, criatividade, disposição para perseverar e, sobretudo, estabelecer com Deus um vínculo que supera o limite do tempo. Buscar o 
amor que não passa. 

02 Sáb 
Lc 21,34-36 
 

Manter a fidelidade ao amor. “Ame o crucificado! Está tudo aí, todo Amor de um Deus: não podia dar-nos mais. E quando a dor, pequena 
ou grande, bater em seu coração, exclame comigo: Obrigada, obrigada, oh Amor imenso! Não só aceito o que me dás, mas eis que 
oferecendo a ti com suma alegria, eu te dou todo Amor que contém o meu coração! (…) Podemos amar a Deus com este pequeno 
coração. (…) Ninguém vai nos tirar esse Amor: Nem mesmo o mais terrível bombardeio”. (Chiara Lubich, Carta de 07 de Junho de 1944; 
Jesus Abandonado, p. 31) 

03 Dom  I Domingo do Advento - “Vigiai” (Mc 13,33-37) 
04 Seg “Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, a vosso respeito. (1 Ts 

5,16-18) 
05 Ter 

Is 11,1-10 
 

Lobo e cordeiro viverão juntos. Seria um sonho se neste Natal tivéssemos um mundo onde as diferenças culturais, políticas, religiosas 
ou étnicas, não nos impedissem de viver em harmonia. Não haveria espaço para discriminações, ódio, segregação ou mania de 
superioridade. A Palavra nos leva a amar a quem é de outra Igreja ou religião, a quem não crê, aos do partido contrário, aos que pensam 
diferente etc. Idade, formação, condição física ou econômica e o passado das pessoas, são apenas detalhes quando o amor é o essencial. 
Viver em harmonia. 

06 Qua 
Mt 15,29-37 
 

Quantos pães tendes? O comodismo e a pouca confiança em Deus, podem nos levar a esperar dos outros as soluções de problemas nos 
quais só nós podemos agir. Com um olhar atento e criativo podemos preparar o Natal colocando à disposição aquilo que podemos doar: 
roupas, brinquedos, livros, dinheiro, coisas que temos, ou ainda, os nossos braços para trabalhar, o sorriso, a presença, a nossa unidade, 
a disposição em servir, o tempo e a oração. E, se parece pouco, lembremo-nos que Deus tem o incrível dom de multiplicar o bem.  Doar o 
supérfluo. 

07 Qui 
Mt 7,21.24-27 
 

Construir a casa sobre a rocha. Relacionamentos firmes são construídos na fidelidade aos compromissos assumidos, na escuta e no 
diálogo profundo e sincero. Na vida com Deus também é assim. Quando somos fiéis na vivência da Palavra, na escuta, na prática e no 
testemunho, ganhamos uma firmeza interior que nos mantém de pé diante das tempestades da vida. Temos um período propício para 
declararmos o nosso amor a Deus,  por meio do bem que praticamos a cada dia. O amor concreto se mostra com atos concretos. Firmar-
se no bem. 

08 Sex 
Lc 1,26-38 
Imaculada 
Conceição 

Para Deus nada é impossível. Deus escolheu uma criatura humana, dando-lhe uma graça única e impossível de repetir em toda a 
história: um coração materno acolhe em seu ventre, da forma mais pura, o próprio Filho de Deus. Essa ação de Deus estende-se a nós 
que experimentamos em seu amor a força de seu perdão. Nós também podemos dizer sim à vontade de Deus e permitir que Ele se 
encarne em nós por meio da Palavra Diária que acolhemos e colocamos em prática. Deixar-nos purificar pelo amor. 

09 Sáb 
Mt 9,35 – 
10,1.6-8 
 

Fazer o bem gratuitamente. “O que é bom fazer por mim e pelos irmãos (...)? Por exemplo: eu posso ligar para aquela pessoa sozinha, 
visitar aquele idoso ou aquele doente, fazer alguma coisa para servir um pobre, alguém necessitado. Ou ainda: talvez eu tenha que pedir 
um perdão, ou dar um perdão, uma situação a esclarecer, uma dívida a pagar. Talvez eu tenha negligenciado a oração e depois de muito 
tempo é hora de me aproximar ao perdão do Senhor. Encontremos alguma coisa concreta e vamos realiza-la”. (Papa Francisco, 12 de 
dezembro de 2021) 

10 Dom  II Domingo do Advento - “Uma voz clama no deserto” (Mc 1,1-8) 
11 Seg “Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, a vosso respeito. (1 Ts 

5,16-18) 
12 Ter Lc 1,39-47 

(América Lat.)   
 
N. Sra. 
Guadalupe 

Meu espírito se alegra em Deus. Pode ser que o coração nem sequer preste atenção ao bem que acontece no mundo ao redor. Pode ser 
que a distância, na dor, não nos leve a cantar o amor ou mesmo a crer em um mundo melhor. Mas se ao menos com um olhar desatento, 
for possível por um só momento, intuir a grandeza dos Céus, a alma frágil, fragmento do eterno, cantará gratidão e alegria, clamor de ação-
profecia na infinita ação de um Deus. E ao mundo distraído passou despercebido que, na pequenez de Maria, o amor nos socorreu. Dar ao 
nosso dia motivos de alegria. 

13 Qua 
Mt 11,28-30 
 

Vinde a mim e eu vos darei descanso. O cansaço faz parte da natureza humana e pode se apresentar para quem faz o bem. 
Reconhecer os limites, o estresse, os excessos, a falta de paciência, não deveria ser autopiedade, mas necessidade de revisão de vida. 
Quanto tempo temos para a oração, a meditação, a leitura bíblica e espiritual? Falta tempo? E com a internet e outras coisas? Talvez seja 
necessário rever prioridades, lembrando que existe um descanso e um equilíbrio que só encontramos em Deus. Equilibrar a vida com 
escolhas coerentes. 

14 Qui 
Is 41,13-20 
 

Não temas. Eu te ajudarei. Nesse tempo de preparação para o Natal, Deus revela-se ao mesmo tempo em poder e em amabilidade. 
Assim como um pai e uma mãe acompanham os filhos pequenos em seus desafios, o amor vem em socorro da nossa fraqueza, em Deus, 
que em Belém fez-se frágil e pequenino. Em nossas debilidades e aflições é Nele que encontramos refúgio, força e coragem. Abracemos 
os desafios que chegam na certeza de que, nas dificuldades da caminhada, o amor sempre nos acompanha. Acreditar, renovando a 
força e a coragem.  

15 Sex 
Is 48,17-19 

Eu o Senhor, te ensino coisas úteis. Quando conhecemos o amor de Deus, abrimos o coração para as coisas novas que Ele quer nos 
ensinar por meio da vida, dos acontecimentos e dos relacionamentos. A bondade, a justiça, a fidelidade e a fraternidade são valores que 



 
 

tocam o coração com mais intensidade no tempo do Natal. Deus nos ensina a viver, esses e outros dons, que são doados a nós por 
intermédio do seu Filho. Ele nos dá a graça de sermos filhos tocados pela sabedoria Dele. Abrir a mente e o coração para as novidades 
do bem. 

16 Sáb 
Mt 17,10-13 
 

Preparar o Natal de Jesus. “Aproxima-se o Natal e as ruas cobrem-se de luzes. Uma fila interminável de lojas... meninos e meninas em 
trenós... Papai Noel... fantoches e anões vermelhos. Mas no meu coração, a incredulidade, e depois a quase revolta: Este mundo rico 
‘apoderou-se’ do Natal e ‘desalojou Jesus’! Aposta no Natal tendo em mira o maior lucro.... Mas não pensa em Jesus. Não havia lugar para 
Ele na hospedaria… nem sequer no Natal… Que ao menos em todas as nossas casas grite-se o nome de quem nasceu, preparando-lhe 
uma festa sem igual”. (Chiara Lubich; do texto “Desalojaram Jesus”). 

17 Dom  III Domingo do Advento - “Sou a voz que clama no deserto” (Jo 1,6-8,19-28) 
18 Seg “Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, a vosso respeito. (1 Ts 

5,16-18) 
19 Ter 

Lc 1,5-25 
 
 

Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Assim como muitos não conseguiam acreditar que Isabel teria um filho, muitos custam 
em acreditar que Deus pode agir em pessoas que, por causa dos vícios, se esqueceram da própria dignidade. A Palavra de hoje diz muito 
para os que estão em nossas comunidades. Deus pode recuperar e transformar as pessoas. Amar, não revidar, fazer-se pequeno, ser 
humilde, servir, ao contrário de humilhação, é o percurso que faz quem se deixou tocar pela graça de Deus. Crescer em dignidade 
amando. 

20 Qua 
Lc 1,26-39 
 
 

Ele reinará para sempre. “O Natal é a festa do amor encarnado e nascido para nós em Jesus Cristo. Ele é a luz dos homens, que brilha 
nas trevas, dando sentido à existência humana e à história inteira… É palpável a condição dramática da humanidade, que se afadiga numa 
luta incessante de verdade, misericórdia e redenção para o mal que a infecta, deforma e oprime… E Deus veio ao nosso encontro, 
tornando-nos participantes da sua amizade e da sua vida, quando assumiu a natureza humana em Jesus”. (Papa Francisco, Resumo da 
catequese, 23 de dezembro de 2020) 

21 Qui 
Lc 1,39-45 
 

O que foi dito pelo Senhor será cumprido. Talvez estejamos cansados de promessas. Talvez nós mesmos tenhamos causado 
decepções por aquilo que não cumprimos. Manter a palavra naquilo que é correto, é um dom que revela o nosso caráter e demonstra às 
pessoas a importância que elas têm para nós. Deus, porque é amor, não trai a Palavra. Se recomeçarmos agora, ainda dá tempo de 
preparar o Natal com um coração sincero. Sejamos imediatos em amar, doar, ajudar, repartir e servir na fidelidade ao amor. Preparar o 
Natal na fidelidade. 

22 Sex 
Lc 1,46-56 
 

Cantar a alegria. Natal, festa da Encarnação de Deus. Mesmo que muitos passem por desafios nestes dias, não é um tempo de nostalgia 
ou melancolia, mas de alegria, de canto, de celebração e de vida. Temos a consciência que para prepararmos um grande momento, um 
evento ou uma bela festa, precisamos da ajuda de muitos, mas para estragar tudo basta um só. Somos chamados a colaborar, a ajudar, a 
construir e animar, e se o fizermos bem, não será repetição dos outros anos, mas será o Natal mais belo da nossa vida. Preparar o Natal 
com gestos concretos. 

23 Sáb 
Lc 1,57-66 
 
 

Acolher Jesus. “Na sua pequenez, está Deus inteiro. Reconheçamo-Lo: ‘Menino, vós sois Deus, Deus-Menino’. Deixemo-nos invadir por 
este espanto alvoroçado. Aquele que abraça o universo, precisa de ser tomado nos braços. Ele, que fez o sol, tem de ser aquecido. A 
ternura em pessoa precisa de ser mimada. O amor infinito tem um coração minúsculo, que emite batimentos leves. A Palavra eterna é 
criança, isto é, incapaz de falar. O Pão da vida tem de ser nutrido. O criador do mundo não tem onde morar”. (Papa Francisco, 24 de 
dezembro de 2021) 

24 Dom  IV Domingo do Advento - “O Senhor está contigo” (Lc 1,26-38) 
25 Seg Natal do Senhor – “Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor”.  
26 Ter 

Mt 10,17-22  
 
Sto. Estevão 
Diácono 

Quem perseverar até o fim será salvo. Mais que uma palavra motivacional é um poderoso chamado de Deus, que nos permite manter a 
fidelidade, renovar o ânimo ou mesmo recomeçar em caso de quedas. O nascimento de Jesus não impediu as pessoas de praticarem o 
mal, nem acabou com a injustiça e o sofrimento humano, mas nos direcionou para as coisas que não passam, para que tenhamos o Céu 
aberto no fim de nossas vidas neste mundo. Quem crê no amor assume essa Palavra como um lema de vida e segue em frente com 
aquele que venceu a morte e a cruz. Perseverar. 

27  Qua 
Jo 20,2-8 
 
S. João 
Evangelista  

Ver e acreditar. Enquanto alguns conseguem acreditar em uma vida nova vendo a presença de Deus nas manifestações simples e 
frágeis, outros precisam de uma caminhada mais longa e exigente. Mas se hoje, vivendo a Palavra, tivermos a coragem de entrar no 
túmulo do nosso passado, veremos ali, no chão da nossa existência, as faixas dos panos da morte que nos envolviam. A nossa história, 
com marcas e feridas, passa a ter valor de ressurreição, se passamos da morte para a vida amando a Deus e aos irmãos. Acreditar na 
vida amando sempre. 

28 Qui 
1 Jo 1,5-2,2 
 
 
Santos Inocentes  

Se andamos na luz, estamos em comunhão uns com os outros. Tudo indica que nós enxergamos as pessoas e os acontecimentos 
pelo filtro da nossa luz ou da nossa escuridão. Motivados pela nossa história pessoal e pelo temperamento de cada um, podemos criar mil 
motivos para separarmos-nos das pessoas. Se abraçamos a mesma história, com as dores e as alegrias, com o desejo de praticar o bem, 
podemos, por meio do perdão e do amor, inventar milhões de razões para estarmos juntos. A luz do amor de Deus liberta-nos da 
escuridão e ilumina-nos com a unidade. Viver na luz da unidade. 

29 Sex 
1 Jo 2,3-11 
  

Quem odeia o seu irmão caminha nas trevas. A Palavra de hoje é uma advertência de amor. A raiva, o ódio, o desejo de vingança ou o 
ressentimento, lançam a vida na escuridão. Quem não perdoa se torna portador de um mal que não lhe pertence. Isso pode influenciar as 
nossas decisões, reações, vida espiritual, saúde psicológica e, por consequência, os relacionamentos. Livrar-se do ódio é abraçar o dom 
da liberdade, com o coração disponível e iluminado para amar e servir. Se isso nos custar, peçamos uma graça ao próprio autor do 
perdão. Expulsar o ódio com o perdão. 

30 Sáb 
1Jo 2,12-17 
 
 

A Palavra de Deus permanece em vós. “… a Palavra de Deus transforma um dia comum no hoje em que Deus nos fala. Portanto, 
peguemos no Evangelho, cada dia uma pequena passagem para ler e reler. Levai o Evangelho no bolso ou na bolsa, para o ler em 
viagem, a qualquer momento, lendo-o calmamente. Com o tempo descobriremos que estas palavras são para nós, para a nossa vida. 
Ajudar-nos-ão a aceitar cada dia com uma perspectiva melhor e mais serena, porque quando o Evangelho entra no hoje, enche-o de 
Deus”. (Papa Francisco, 23 de janeiro de 2022) 

31 Dom Sagrada Família – “Meus olhos viram a vossa salvação” (Lc 2, 22-40) 
 


