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“Escolhidos para levar a Esperança”.  
01 Qua 

Mc 6,1-16 
 
 

Valorizar a presença de Jesus entre nós. A família de Jesus é composta de cada pessoa que o acolhe com 
sinceridade. Quando somos tocados pela Palavra, quando acreditamos na presença d’Ele entre nós e 
procuramos amar com gestos concretos, podemos experimentar verdadeiros milagres. Somos impulsionados 
hoje a reconhecer a presença de Jesus no próximo e nos acontecimentos da vida. A oração e os atos de amor 
nos darão ânimo para viver em unidade, gerando a presença de Jesus. Gerar a unidade com atos de amor.  

02 Qui 
Lc 2,22-40 
 
Apresentação 
do Senhor 

Acolher Jesus. O atento Simeão, iluminado na alma e no olhar, em nenhum momento ousou duvidar em seu 
coração tocado pela luz, que o Deus da nossa esperança lhe sorria naquela criança que, por nós, se entregaria 
um dia à dura morte na cruz. E no coração da jovem mãe, a certeza que, mesmo que sua alma fosse 
traspassada na dor, seguiria até o fim; pois ela apresentava ao mundo o menino que é a nossa luz, o nosso 
pequeno Jesus, salvação e eterna alegria. Iluminar o dia com a gratidão. 

03 Sex  
Hb 13,1-8 
 
 
S. Brás 

Perseverai no Amor fraterno. Unidade se constrói com fraternidade. Quando reconhecemos o outro como 
irmão e irmã, nos tornamos mais capazes de estabelecer relacionamentos positivos. Então, passamos a ver as 
outras pessoas, mesmo as antipáticas, as desconhecidas ou as que magoaram, como candidatos e candidatas a 
uma vida nova. Um ambiente privilegiado para o encontro com Deus é onde existe o amor fraterno verdadeiro. 
Perseverar no amor fraterno é testemunhar a unidade. Manter a unidade.  

04 Sáb 
Mc 6,30-34 

Jesus teve compaixão... “Na verdade, só o coração que não se deixa levar pela pressa é capaz de se comover 
(...) A compaixão nasce da contemplação. Se aprendermos a descansar verdadeiramente, seremos capazes de 
autêntica compaixão; se cultivarmos um olhar contemplativo, levaremos a cabo as nossas atividades sem a 
atitude voraz de quem quer possuir e consumir tudo; se permanecermos em contato com o Senhor e não 
anestesiarmos a parte mais profunda de nós mesmos, as coisas a fazer não terão o poder de nos tirar o fôlego 
nem de nos devorar”. (papa Francisco, 18 de julho de 2021) 

05 Dom V Dom. do Tempo Comum - Que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. (Mt 5,13-16) 
06 Seg “Tu és Deus que me vê” (Gênesis 16,13). 
07 Ter 

Mc 7,1-13 
 
 

Honrar a Deus com os lábios e com o coração. As práticas religiosas são importantes, mas se a vida que 
levamos não corresponde em nada ao bem no qual dizemos crer, vivemos uma hipocrisia. Um modo fantástico 
para honrar a Deus são as experiências concretas que fazemos. As orações, as celebrações, os louvores e as 
pregações, ganham uma dimensão mais bela e mais profunda quando são reflexos positivos do nosso modo de 
viver. E, assim, transbordará dos nossos lábios o bem que possuímos na alma. Viver com coerência.  

08 Qua 
Mc 7,14-23 
 
 

Encher o coração com o Bem. É um outro modo de dizer que precisamos alimentar a nossa alma com o amor 
de Deus. É um passo que nos ajuda a nos libertarmos das nossas explosões de raiva, da preguiça, das 
imoralidades, dos julgamentos, das fofocas, das propostas erradas, e de uma série de coisas negativas. É o 
corajoso passo de abandonar o mal fazendo o bem, preenchendo o dia com a paciência, recomeço, partilha, 
doação, perdão, acolhida e uma belíssima e interminável lista de coisas positivas. Libertar-nos daquilo que é 
negativo.  

09 Qui 
Mc 7,24-30 
 

Pedir a Jesus vivendo a humildade. Diante das dificuldades, das humilhações, das incompreensões e das 
impossibilidades, muitas vezes parece que Deus está nos respondendo com dureza. São momentos que podem 
também nos levar à humildade, a reconhecer a nossa fragilidade e acreditar que existe uma ação invisível do 
amor de Deus em tudo que está acontecendo. Não é algo fácil, mas sabemos que certos momentos de 
humilhação são portadores de libertação. A humildade de quem abraça a dor, conduz àquele que é o amor, 
Deus.  Ir além da dor.  

10 Sex  
Mc 7,31-37 
 
Santa 
Escolástica 

Abrir-se à Palavra. Deus se relaciona com as pessoas que acolhem e buscam viver a sua Palavra. Inúmeras 
vezes, quando estávamos fechados à sua voz, estivemos abertos aos vícios, aos pecados e a outras realidades 
destrutivas. Podemos hoje abrir-nos à Palavra, não tanto em sermões ou explicações, mas com experiências 
concretas. A Palavra nos abre o sorriso, a disposição em servir, repartir, ajudar naquela limpeza e nos 
trabalhos em geral. Ela nos abre ao perdão e ao testemunho de uma vida nova. Abrir-se ao bem. 

11 Sáb 
Mc 8,1-10 
 
Nossa 
Senhora de 
Lourdes 

Repartir. “O amor de Deus pela humanidade faminta de pão, de liberdade, de justiça, de paz e, sobretudo, 
da sua graça divina, nunca esmorece. Jesus continua também hoje a alimentar, a tornar-se presença viva e 
consoladora, através de nós. Portanto, o Evangelho convida-nos a permanecer disponíveis e laboriosos, 
como aquele jovem que se dá conta de que tem cinco pães, e diz: “Ofereço isto, vê o que podes fazer...”. Face 
ao grito de fome — todos os tipos de “fome” — de tantos irmãos e irmãs no mundo inteiro, não podemos 
permanecer espectadores indiferentes e tranquilos”. (papa Francisco, 29 de julho 2018) 

12 Dom VI Dom. do Tempo Comum - Seja o vosso ‘sim’: Sim, e o vosso ‘não’: Não. (Mt 5,17-37) 
13 Seg “Tu és Deus que me vê” (Gênesis 16,13). 
14 Ter 

Mc 8,14-21 
 
 

Entender, compreender, praticar. Entender e compreender, na leitura de hoje, podem significar perceber, 
pegar a ideia, entrar na proposta. Para entrar na proposta de Jesus é preciso renunciar ao modo de pensar 
egoísta, fechado e negativo. É um novo estilo de vida que se traduz em perdão, ajuda, partilha e em toda 
prática do bem. Ideias mesquinhas e limitadas podem nos destruir, mas a vida da Palavra, porque é amor, tem 
a força para reerguer a humanidade. Viver o estilo da prática do bem. 



15 Qua 
Mc 8,22-26 
 
 

Enxergar a ação de Deus. Quando alguém não consegue mais enxergar o bem na sua alma ou na vida dos 
outros, entrou em uma escuridão espiritual. É um tempo de sofrimento e angústia para a própria pessoa, assim 
como para quem está ao seu lado. Ambientes saudáveis, nos quais se percebe a presença de Jesus no meio, 
podem aos poucos devolver a luz e a alegria a quem passa pela escuridão. A vida espiritual, a disposição de 
amar e as experiências concretas da Palavra geram a presença de Jesus. Ele é a luz na nossa escuridão. Ver o 
positivo.  

16 Qui 
Mc 8,27-33 
 

Quem é Jesus para nós? Como seria se Jesus lhe perguntasse: quem sou eu para você? Poderíamos pensar 
Nele como alguém distante, Aquele ao qual clamamos nos momentos de angústia, enxergá-lo como uma 
figura histórica. Ele é bem mais que isso. Pode ser Aquele que é sempre presente, alguém que eu encontro 
todos os dias, acolho na vida da Palavra e abraço em cada sofrimento. Quando percebemos realmente quem é 
Jesus, a vida toma uma nova direção, tornamo-nos pessoas melhores e capazes de testemunhar o seu amor. 
Identificar-se com o bem.  

17 Sex  
Mc 8,34-9,1 
 
 

Tome a sua cruz e siga-me. A assustadora cruz é o peso dos nossos pecados, a escuridão do nosso medo, a 
invasão da tristeza no nosso coração, o sinal de injustiça, de desespero, a dor cruel e esmagadora. O grito do 
abandono. Porém, agora, torna-se a Cruz de Jesus, a única esperança. Quando o seguimos tornamo-nos 
obedientes à Palavra Dele, ela que nos conduz; e tudo aquilo que antes era sofrimento ganha um novo sentido. 
Cada situação dolorosa, pequena ou grande é a presença de Jesus. E quando Ele se apresenta, se o abraçamos, 
a nossa cruz transforma-se em luz. Transformar dor em amor.  

18 Sáb 
Mc 9,12-13 

Abraçar a cruz com Jesus. “Ele acompanha-nos, acompanha-nos nesta luta interior(...) Que grande 
distância existe entre Aquele que reina silenciosamente na cruz e aquele falso deus que gostaríamos de ver 
reinar pela força e reduzir ao silêncio os nossos inimigos! Como é diverso Cristo, que Se nos propõe só com 
amor, comparado com os messias poderosos e vencedores, lisonjeados pelo mundo! Jesus sacode-nos, não se 
contenta com declarações de fé, pede-nos que purifiquemos a nossa religiosidade diante da sua cruz, diante 
da Eucaristia”. (papa Francisco,12 de setembro de 2021) 

19 Dom VII Dom. do Tempo Comum - Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.  (Mt 5,38-48) 
20 Seg “Tu és Deus que me vê” (Gênesis 16,13). 
21 Ter 

Eclo 2,1-13 
 
 

Suporta as demoras de Deus. Somente quem passou por um longo tempo de provação sabe o que significa 
perseverar no bem quando Deus parece não responder. A fé é o dom de um relacionamento sobrenatural, 
capaz de sustentar a nossa confiança Nele, mesmo quando não O compreendemos. Madre Basileia, fundadora 
de uma conhecida congregação de irmãs evangélicas, nos longos momentos de dificuldades orava sempre: 
“Meu Pai eu não te entendo, mas confio em ti”.  É uma oração que renova as nossas forças. Saber esperar.  

22 Qua 
Sl 50 
 
Quarta-
feira de 
Cinzas 

Criai em mim um coração que seja puro. Começamos hoje a Quaresma com um dia de jejum e penitência.   
Um grande clamor que podemos elevar aos Céus neste tempo é pedir um coração puro: “Purifica-nos, Senhor, 
da sujeira do nosso julgamento, da imundície do egoísmo, da impureza do nosso ódio, do nosso pecado, da 
nossa malícia. Limpa-nos, Senhor, da nojeira dos nossos comentários e costumes destrutivos. Dai-nos um 
coração capaz de arrepender-se, fazer penitência, recomeçar a fazer o bem e caminhar sempre contigo”. 
Recomeçar a fazer o bem.  

23 Qui 
Lc 9,22-25 
 
 

Renuncie a si mesmo. Essa proposta, que parece absurda em nossos dias, na verdade não pede uma negação 
física ou psicológica da pessoa. Pode ser entendida, de certo modo, como um chamado de Jesus a 
abandonarmos apegos prejudiciais ou projetos pequenos, egoístas e mesquinhos. Podemos assumir a proposta 
Dele, que transforma a nossa curta existência em reflexos de eternidade. Renunciar a certas ideias ou 
comportamentos que nos limitam leva-nos a descobrir que temos a identidade ilimitada do amor. Renunciar 
ao egoísmo.  

24 Sex  
Is 58,1-9ª 
 
 

Viver o jejum praticando o bem. Nesse tempo de jejum e penitência, somos chamados por Deus a viver 
intensamente o amor ao próximo. Orar, cantar, jejuar e fazer atos devocionais sem a prática do bem pode ser 
sinal de uma vida incoerente e individualista. Deus, porque é amor, reconhece aqueles que o invocam 
sinceramente no dom de amar fazendo o bem. Quais são as ações concretas que assumimos nesse tempo de 
quaresma? A caridade cobre um monte de pecados, a incoerência não. Assumir ações de ajuda concreta. 

25 Sáb 
Lc 5,27-32 
 

Não vim chamar os justos, mas os pecadores. [...] penso que Jesus veio para mim. Porque todos somos 
pecadores. Todos. [...] Cada um de nós sabe onde o seu pecado é mais forte [...]. Antes de tudo devemos 
reconhecer isto: nenhum de nós, entre todos nós que estamos aqui, pode dizer: “Eu não sou pecador”. Os 
fariseus afirmavam isto. E Jesus condena-os. Eram soberbos, vaidosos, achavam-se superiores aos outros. Ao 
contrário, todos somos pecadores. [...] Jesus vem ter conosco, vem ter comigo, vem a mim porque sou um 
pecador. (Papa Francisco, 7 de julho de 2017) 

26 Dom I Dom. da Quaresma - Adorarás ao Senhor, teu Deus, e somente a Ele prestarás culto.  Mt 4,1-11 
27  Seg “Tu és Deus que me vê” (Gênesis 16,13). 
28 Ter 

Mt 6,7-15 
 
 

Seja feita a tua vontade. Ter vontade significa querer algo que ainda não temos. Deus que tem tudo, deseja o 
nosso amor. Ele só o tem se nós o damos. Posso viver o amor nas situações já previstas de trabalho, horários, 
estudos, programações, bem como nas situações imprevistas que sempre acontecem. Amar, para abraçar a 
vontade do Pai, é ir além de estabelecer relacionamentos fraternos de família, permite que acolhamos a 
presença de Deus em cada pequeno ou grande acontecimento da vida. Amar no momento presente.  

 


