
  
 

Janeiro de 2023 
“Escolhidos para levar a Esperança”.  

01 Dom Santa Mãe de Deus – “Maria guardava todos esses acontecimentos meditando-os em seu coração” (Lc 2,16-21) 
02 Seg “Aprendei a fazer o bem: buscai o direito”. (Isaias 1,17) 
03 Ter 

1 Jo 2,29- 3,6 
 
 

Somos filhos de Deus. Os filhos, adotivos ou biológicos, podem encontrar no amor dos pais laços de união mais 
fortes que o próprio DNA. Os filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, estão ligados a Ele pelo amor 
eterno. O amor de Deus se manifesta na caridade, que purifica e fortifica os relacionamentos, assim como em nossas 
decisões, projetos e vários elementos positivos da vida. É o amor que nos une e nos abre o Céu. O amor que nos 
criou é único. É fantástico saber que quem está ao meu lado é meu irmão, minha irmã. Viver a fraternidade, 
amando de verdade. 

04 Qua 
Jo 1,35-42 
 
 
 

Foram e permaneceram com ele. Jesus não usou palavras para dar respostas aos seus discípulos, mas os convidou 
a conviverem com Ele. Conhecer o bem, que é Jesus, vai muito além de palavras: é fazer a experiência concreta de 
amar. Podemos conviver com Jesus nas coisas simples do nosso dia a dia, no esforço de nos relacionar bem com as 
pessoas e proporcionar a elas coisas boas. Que tal preparar um café para Jesus? Que tal arrumar a cama para Ele? 
Por que não compartilhar e trabalhar com Ele? Ele está presente onde existe o amor.  Conviver, com gestos de 
amor.  

05 Qui 
1 Jo 3,11-21 
 

Passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Existem muitas – e diferentes – maneiras de 
perdermos a vida física. No entanto, para matar a alma basta o pecado, ou falando de modo simples, a separação e a 
ruptura com o amor, com Deus, que nos levam à morte. O mal, o ódio e o egoísmo também são sinais de morte. Já, 
a vida verdadeira é marcada pelo bem. Cada ato de amor, mesmo que pequeno, é a possibilidade diária que temos 
para recomeçar, para superar o que é negativo e testemunhar a ressurreição. A razão da nossa vida é o amor, fomos 
feitos para amar. Recomeçar, com atos de amor. 

06 Sex 
Mc 1,7-11 
 
 

Tu és o meu Filho amado. É um grande desafio viver sem ter uma família como referência. Se estamos “em Deus” 
somos uma única família. Se estamos “em Jesus” estamos envolvidos no único e incomparável amor do Pai. Ele nos 
reconhece e nos acolhe em seu Filho, que se dispôs a dar a vida por nós. O amor de Deus, derramado em nossos 
corações, nos dá uma identidade única, mas, também, uma responsabilidade. Somos filhos amados, pois temos uma 
multidão de irmãos e irmãs para compartilharmos esse amor praticando o bem. Viver a fraternidade. 

07 Sáb 
1 Jo 5,14-21  

Transformar o mundo com o Bem. “... quem tem fé não precisa ter medo algum, porque sente forte que por trás 
de tudo que acontece tem o amor de Deus. (...) É como se Deus chacoalhasse a humanidade e dissesse: Acordem, 
não fiquem presos às coisas que não tem valor, não valorizem o que é passageiro e voltem para a sua origem, 
vocês nasceram para amar, portanto amem-se mutuamente, se ajudem... vivam o Evangelho, sejam humanos”.  
(Frei Hans Stapel, in: Padre Christian Heim. Frei – Uma conversa com Hans Stapel, p. 262) 

08 Dom Epifania do Senhor – Viram o Menino com Maria, sua mãe [...] e o adoraram. (Mt 2,1-12) 
09 Seg “Aprendei a fazer o bem: buscai o direito”. (Isaias 1,17) / Batismo do Senhor. 
10 Ter 

Mc 1,21b-28 
 
 

Expulsar o mal. O bem possui a autoridade em si mesmo.  Ainda que o mal encontre mil caminhos para sujar a 
beleza da nossa existência, o amor de Deus nos dá sempre a graça de recomeçar. Uma grande possibilidade que 
temos para expulsar o mal é a vida de unidade, que gera a presença de Jesus. A unidade, fruto do amor recíproco e 
da vida espiritual, nos coloca na disposição de dar a vida pelos irmãos. E, assim, se multiplicam pelo mundo os 
corações dispostos a praticar e difundir o bem. Multiplicar o bem com a unidade. 

11 Qua 
Mc 1,29-39 
 

Ela levantou-se e começou a servi-los. Quando o amor de Deus toca uma vida, a mudança que acontece é 
extraordinária. Reflete-se muitas vezes na saúde física, mas em primeiro lugar cura inflamações de ódio, contágios 
de indiferença, de egoísmo, de tristeza e outras “infecções da alma”. A cura vem por meio do perdão, da compaixão, 
da partilha, da capacidade de servir e de outros remédios eficazes inventados pelo amor. Servir e amar são reações 
espontâneas naqueles que foram curados pelo bem. Servir amando.  

12 Qui 
Hb 3,7-14 
 
 

Animai-vos uns aos outros. Mesmo que nos momentos de dificuldades precisemos dividir a nossa dor, não 
podemos nos tornar propagadores das coisas negativas. Com o nosso desamor, nossos julgamentos, nossos 
comentários maldosos e nossas atitudes destrutivas podemos contaminar o ambiente no qual vivemos, levando 
muitos ao desânimo. Não se trata de fugir da realidade, mas de ter a coragem de compartilhar a decisão de acreditar 
no bem e recomeçar a amar a cada momento. Renovar o ânimo amando.  

13 Sex 
Mc 2,1-12 
 
 

Os teus pecados estão perdoados. Entendemos que o pecado é uma ruptura no relacionamento com Deus-Amor. 
Ao optar pelo pecado, geramos o mal que fazemos aos outros e a nós mesmos. Carregar pecados, erros, mágoas, 
ódio ou remorso é assumir uma carga esmagadora que nos impede de caminhar. Para que possamos retomar a nossa 
jornada, é natural que precisemos de ajuda. Pedir perdão, perdoar os outros e a si mesmo, e acolher o perdão de 
Deus são ações de libertação, única e conjunta. É uma potente terapia que cura a alma e transforma a nossa vida. 
Buscar o perdão. 

14 Sáb 
Hb 4,12-16 
 

A Palavra de Deus é viva e eficaz. “A Palavra me dá força, coragem e alegria também. O interessante é que, ao 
colocar uma frase do Evangelho em prática, imediatamente você encontra Deus nela e esse Deus te dá alegria, dá 
tudo o que você precisa. Um coração cheio de Deus está realizado, mas um coração vazio está aberto para todas 
as confusões que o mundo oferece. (...) Por isso, cada dia tem uma frase, e nessa frase se encontra Deus por 
inteiro. É só experimentar”. (Frei Hans Stapel, in: Padre Christian Heim. Frei – Uma conversa com Hans Stapel, p. 
251) 

15 Dom II Dom. do Tempo Comum – Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.  (Jo 1,29-34) 
16 Seg “Aprendei a fazer o bem: buscai o direito”. (Isaias 1,17) 



17 Ter 
Hb 6,10-20 
 
 

Empenhar-se para levar a esperança. Um Padre da nossa comunidade certa vez disse: “Sou chamado a levar a 
esperança aos outros. Porém, muitas vezes, pela manhã, procuro a esperança dentro de mim e a não encontro. 
Imediatamente procuro fazer um ato de amor e, de algum modo, a esperança retorna”.  Esperança para nós é bem 
mais que uma palavra de incentivo ou motivação. É o próprio Jesus que, presente no nosso meio através do amor 
recíproco, nos leva a recomeçar, a caminhar e a perseverar.  Levar a esperança com atos de amor. 

18 Qua 
Mc 3,1-6 
 
 

Levanta-te. Vem para o meio. Estende a mão. Em nossas comunidades de recuperação existe uma dinâmica 
muito simples: quem chega é carregado pelos outros. Querer e aceitar ajuda é o primeiro passo; depois, cada um 
começa a viver as experiências da Palavra e a dar passos em unidade com os demais; por fim, a pessoa se dispõe a 
carregar aqueles que pedem ajuda. Uma vida sem amor é seca e paralisada. Uma vida com amor faz de nós 
verdadeiros vencedores. Deixar-se ajudar, caminhar e ajudar os outros. 

19 Qui 
Mc 3,7-12 
 
 
 

Tocar em Jesus. Quando enfrentamos momentos difíceis ou nos sentimos perdidos e sem esperança, é confortante 
encontrar ajuda. Existe alguém que se fez pequeno e fraco na cruz para nos tocar com a força do seu amor. Podemos 
toca-lo na oração, nos sacramentos e, entre tantas coisas belas, no amor ao próximo. Muitos que se sentiram 
esmagados pelos vícios e sofrimentos da vida, encontraram a sua recuperação tocando a Palavra com gestos 
concretos. Não é toque mágico. É toque Divino. Tocar o bem, que é Jesus, fazendo o bem. 

20 Sex  
Mc 3,13-19 
 
 
S. Sebastião 

Anunciar o Bem e expulsar o mal. O Evangelho é a força, é a autoridade que Jesus dá a quem o segue, é o anúncio 
de um Deus que nos ama, que se tornou um de nós para nos salvar. Diante do mal que esmaga a humanidade, existe 
o poder do bem que sempre terá a última palavra da vitória: a ressurreição. É o perdão que expulsa o ódio, a unidade 
que vence a separação e a partilha que afasta o egoísmo. Anunciamos o bem, da mesma forma, quando 
recomeçamos, servimos, ajudamos, repartimos... amamos. Melhorar o mundo fazendo o bem. 

21 Sáb 
Mc 3,20-21 
 
 
Santa Inês 

Acolher o amor de Deus. “Devemos voltar para nossa origem, entender que fomos criados por Deus. Não somos 
donos da humanidade, mas sim administradores de tudo isso, portanto, devemos viver neste mundo para 
aprendermos a amar, a crescer na responsabilidade um pelo outro e nos prepararmos para a vida eterna. Muitos 
perderam totalmente essa visão de que temos um Deus e que Ele é o dono de tudo, que Ele nos deu esse mundo 
para cuidarmos”.  (Frei Hans Stapel, in: Padre Christian Heim. Frei – Uma conversa com Hans Stapel, p. 267)  

22 Dom III Dom. do Tempo Comum – “Arrependei-vos, pois o Reino dos Céus está próximo”.  (Mt 4,12-23) 
Domingo da Palavra de Deus 

23 Seg “Aprendei a fazer o bem: buscai o direito”. (Isaias 1,17) 
24 Ter 

Mc 3,31-35 
 
S. Francisco de 
Sales 

Fazer a vontade de Deus. A criatividade acolhedora de Deus fez de nós uma única família, na qual não são os laços 
de sangue que contam, mas fazer a vontade de Dele: amar. Nessa nova dinâmica de salvação, não importa a idade, a 
denominação religiosa, as convicções políticas, a nacionalidade nem mesmo os erros do passado. Existe uma família 
ideal? Em Deus, sim. Podemos experimentar um pouco dessa vida entre nós quando, no amor recíproco, nos 
dispomos a viver o amor a um único e eterno Pai. Ser família vivendo o amor. 

25 Qua 
Mc 16,15-18  
 
Conversão de 
São Paulo 

Proclamai o Evangelho a toda criatura! Para dar o verdadeiro testemunho do amor de Deus é fundamental uma 
experiência concreta de encontro com Ele. É mais que ler, falar ou estudar a Palavra, mesmo que tudo isso seja 
muito importante. Sem a prática do bem, sem o amor ao irmão e sem uma vida com Deus o nosso anúncio da 
Palavra corre o risco de não dar frutos. A conversão de São Paulo nos lembra que eu e você somos capazes de amar 
e testemunhar o bem muito mais do que imaginamos. Irradiar o bem.  

26 Qui 
2 Tm 1,1-8  
 
São Timóteo e 
São Tito 

Reavivar o dom que Deus te concedeu. O desânimo, a decepção, o cansaço e a vontade de desistir fazem parte da 
caminhada de quem se dispôs a fazer o bem. O texto de hoje nos lembra que “Deus não nos deu um espírito de 
timidez”, por isso sabemos que existe em nós uma força, um amor e uma sobriedade que vão além do nosso limite, 
porque nos foram dadas por Deus. Quem crê no bem alimenta a chama do amor de Deus na própria vida e recomeça 
a amar dia após dia. O amor dá a coragem para recomeçar. Reavivar a capacidade de amar.  

27  Sex 
Hb 10,32-39  
 

É preciso que persevereis. Não faz sentido superar dificuldades terríveis, mas desistir depois. O desânimo, o 
cansaço da alma e o medo podem tornar-se, tanto instrumentos de derrota como impulso para recomeçar e seguir 
em frente. Lembre-se de que as lutas do passado ficaram lá, e nós, hoje, estamos aqui. O mesmo acontecerá com os 
desafios que enfrentamos agora. Deus que é todo-poderoso é também o todo-presente; portanto, viver no seu amor 
leva-nos a seguir em frente. Perseverar. 

28 Sáb 
Hb 11,1-2.8-
19 
 
S. Tomás de 
Aquino 

Manter a fé. “Ame, procure viver o Evangelho, viva bem o momento presente e, dentro da tua alma, crescerá o 
Divino, a presença de Jesus. Cada Palavra do Evangelho que você vive é Deus e quando Deus cresce dentro de 
você – Ele que é eterno – dá segurança e uma garantia: pode acontecer o que quiser, porém a sua alma, aquela 
vida do amor, ninguém poderá matar ou roubar. E o medo desaparece. É uma questão de fé, uma questão de amar, 
de acreditar na Palavra de Deus e deixar o Divino entrar na sua humanidade”. (Frei Hans Stapel, in: Padre 
Christian Heim. Frei – Uma conversa com Hans Stapel, p. 208) 

29 Dom IV Dom. do Tempo Comum – “Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia”. 
(Mt 5,1-12a)   / Dia dos ES 

30 Seg “Aprendei a fazer o bem: buscai o direito”. (Isaias 1,17) 
31 Ter 

Hb 12,1-4 
 
 
S. João Bosco 

Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Essa proposta é bem útil quando devemos nos preparar para um 
concurso, uma competição, uma prova, cuidar da saúde ou atingir certos objetivos. No relacionamento com os 
outros e com Deus vale o mesmo. Existem pensamentos, palavras e atitudes que atrapalham a nossa vida, a vida dos 
outros, e nos afastam do amor. Para sermos pessoas melhores, somos chamados a renunciar o mal, perseverando na 
prática do bem. Assumir atitudes positivas. 

 


