
 
 

Junho de 2023 
 

“Escolhidos para levar a Esperança”.  
 

01 Qui 
Mc 10,46-52 
 

Coragem, levanta-te. Nos momentos de escuridão, podemos sentar-nos à beira dos caminhos da vida esperando algo ou pedir socorro e 
recomeçar. O grito de Bartimeu: “Tem compaixão de mim”, muitas vezes é o nosso grito também. Assim como ele, precisamos ter a 
coragem de pedir ajuda, deixar o nosso manto de mendicância e assumirmos a realeza dos filhos de Deus. A vida nova na dignidade não 
nos deixa mendigar o amor dos outros, porque quem descobre o amor de Deus sabe o quanto é capaz de amar. Valorizar-se, amando. 

02 Sex 
Eclo 44,1.9-13 
 

Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Ter uma vida coerente, cultivar os valores da honestidade, o respeito, a justiça, a 
fraternidade e, ainda, fazer o bem podem ser gestos de bondade. Mas, em Deus, o amor sempre vai além das obras que fazemos. Talvez 
não façamos atos heroicos que fiquem para a história, mas podemos viver a nossa história, bela e única, no heroísmo do amor de cada 
dia. Perseverar no bem de cada dia. 

03 Sáb 
Eclo 51,17-27 
 

Buscar a sabedoria. “Por que queremos estudar? Por que jamais queremos deixar de estudar? Porque amamos a Deus e, quando 
amamos alguém e dele estamos enamorados, queremos saber deste alguém tudo o que for possível. Nós queremos saber tudo o que 
pudermos saber sobre Deus para podermos nos enamorar cada vez mais Dele. Então os livros não serão um estorvo em nossa alma, mas 
serão como palha no fogo: Farão que o fogo seja cada vez maior”. (Chiara Lubich; Como um Arco Íris, pp. 390-391) 

04 Dom Santíssima Trindade – “Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito”. (Jo 3,16-18) 
05 Seg “Alegrai-vos, procurai a perfeição, encorajai-vos, tende um mesmo pensar, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco”. 

(2Cor 13,11) 
06 Ter 

Mc 12,13-17 
 

Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entre os fariseus, para alguém ser considerado um grande mestre, deveria 
mostrar conhecimento quando fosse questionado sobre as Escrituras. Eles também compreendiam que todos nós somos a imagem de 
Deus. O argumento, a moeda, a escrita e a imagem que apresentam a Jesus são de César, não de Deus. Quando somos coerentes na 
vida da Palavra, realizamos as obrigações humanas com os valores da eternidade, não do mundo. A nossa autoridade está em pensar e 
agir orientados pelo amor que vem do Céu. Amar vivendo a coerência. 

07 Qua 
Mc 12,18-27 
 

Crer no Deus da vida. Deus, porque é amor, é vida. É comum pensarmos em vida e morte como um limite de tempo. Mas para quem crê, 
Deus é eternidade e Nele todos vivem, mesmo aqueles que já não estão conosco. Nele somos uma só realidade que supera o tempo, a 
matéria, o espaço e a história. Podemos, assim, já nesta vida, viver como anjos para aqueles que estão conosco. Anjos com falhas e 
dificuldades, mas com uma capacidade imensa de amar experimentando aqui na Terra um pouquinho do Céu. Crer na vida e no amor. 

08 Qui 
Jo 6,51-58 
Corpus Christi 
 
 

Aquele que come deste pão viverá para sempre. “Ó Memorial da Morte do Senhor, Pão Vivo que dás vida ao homem, faz que meu 
pensamento sempre viva de ti, e que sempre lhe seja doce este saber. Terno pelicano, Senhor Jesus, a mim que sou imundo, lava-me com 
teu Sangue, do qual uma só gota já pode salvar o mundo de todos os pecados. Jesus, a quem agora vejo sob véus, peço-te que se cumpra 
o que mais anseio: que vendo o teu rosto descoberto, seja eu feliz contemplando a tua glória (Santo Tomás de Aquino. Adorote Devote).” 
Crer na presença do bem.  

09 Sex   
Mc 12,35-37 
 
São José de 
Anchieta   

Escutar Jesus. Talvez tenhamos dificuldade para escutar. Gostamos de falar, argumentar, opinar, dar e impor ideias. Muitas vezes, 
enquanto a outra pessoa está falando, estamos pensando sobre aquilo que diremos depois. Sem a disposição de escutar podemos tornar-
nos pessoas superficiais e isso pode influenciar as decisões e a vida em geral. Sem a escuta interior da Palavra, mesmo as ações úteis 
podem transformar-se em superficiais. “Escutar Jesus”, como diz a Palavra, além do silêncio íntimo, pede um coração disponível para 
amar. Saber escutar. 

10 Sáb 
Mc 12,38-44 

Promover a cultura da partilha. “Demos um sorriso, um gesto de compreensão, um perdão, uma atenção; demos a nossa inteligência, 
nossa vontade, nossa disponibilidade; demos nosso tempo, nosso talento, nossas ideias (cada ideia é uma responsabilidade), nossa 
atividade; demos nossas experiências, as capacidades, nossos bens revistos periodicamente [...] de modo que nada se acumule e tudo 
circule. Dar! Que seja esta a Palavra que não nos dá tréguas”. (Chiara Lubich; Como um Arco-Íris, p.36) 

11 Dom X Domingo do Tempo Comum – “Não vim chamar os justos, mas os pecadores”. (Mt 9,9-13) 
12 Seg “Alegrai-vos, procurai a perfeição, encorajai-vos, tende um mesmo pensar, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco”. 

(2Cor 13,11 
13 Ter 

Mt 5,13-16 
Sto. Antônio de 
Pádua 

Que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai. Se por um lado o Evangelho não estimula fazer o bem para aparecer, por outro nos 
pede para apresentar a todos as obras, as ações feitas para a glória de Deus. O ponto central da nossa comunhão de experiências é dar 
Deus aos outros. Esconder o bem é uma inspiração maligna que impede a promoção dele; enquanto isso, o que é negativo propaga-se 
sem resistência. Partilhar experiências concretas, na verdade e na sinceridade, é um ato de amor. Partilhar as experiências concretas. 

14 Qua 
Mt 5,17-19 

Praticar e ensinar. Para nos sentirmos valorizados, geralmente gostamos de demonstrar o quanto somos capazes, inteligentes e únicos. 
Por vezes queremos ensinar, orientar e dar conselhos, mesmo em assuntos que não entendemos. O Evangelho pede para praticar e 
ensinar. É uma pedagogia que nos educa a assumir a vida não somente com belas ideias e boas propostas, mas com criatividade e gestos 
concretos. A prática da Palavra é um testemunho concreto porque ensina por meio do exemplo. Ensinar com a prática. 

15 Qui 
Mt 5,20-26 
 

Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Para não viver essa proposta de Jesus poderíamos argumentar que temos amor próprio, que 
seria uma humilhação, que a culpa foi da outra pessoa… Mas se queremos viver o que Ele nos pede precisamos de humildade, de 
capacidade de perdoar, de vontade de recomeçar e de persistência. Dar desculpas para não amar nos joga no egoísmo. Viver a Palavra 
nos lança no amor. Qual das duas atitudes fará bem para a nossa vida? Amar por primeiro e recomeçar. 



16 Sex 
Mt 11,25-30 
Sagrado 
Coração de 
Jesus 

Ter um coração como o de Jesus. “É forte na minha memória de infância, um quadro do Sagrado Coração de Jesus no quarto dos meus 
avós. Junto ao coração havia uma pequenina lâmpada vermelha. Era fantástico deitar-me à noite ao lado da minha avó e, no escuro, ver 
aquela luz que iluminava o rosto de Jesus. Sentia-me feliz. Penso que o Coração de Jesus faz a mesma coisa com a gente e, se o 
amamos, quem se aproxima de nós pode até sentir o que sentimos”. (Pe. Márcio Roberto Geira). Ter um coração acolhedor. 

17 Sáb 
Lc 2,41-51 
Imaculado 
Coração   de 
Maria  

Conservar a Palavra no coração. “Quero-te bem, não porque aprendi a falar-te assim, não porque o coração me sugere essa palavra, não 
tanto porque a fé me faz crer que és amor, tampouco somente porque morreste por mim. Quero-te bem porque entraste em minha vida 
mais que o ar em meus pulmões, mais que o sangue em minhas veias. Entraste onde ninguém podia entrar, quando ninguém me podia 
ajudar, toda vez que ninguém me podia consolar”. (Chiara Lubich; Ideal e Luz, p. 178 - 179) 

18 Dom XI Domingo do tempo Comum – “De graça recebeis, de graça deveis dar”.   (Mt 9,36-10,8) 
19 Seg “Alegrai-vos, procurai a perfeição, encorajai-vos, tende um mesmo pensar, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco”. 

(2Cor 13,11 
20 Ter 

Mt 5,43-48 
 
 

Amai os vossos inimigos. Mesmo que não tenhamos inimigos, geralmente existe alguém com quem temos alguma dificuldade no 
relacionamento. A estes podemos amar, que é diferente de gostar. Os pais que ajudam uma filha dependente, ou a mãe que visita o filho 
preso, estão amando, não gostando. Com o inimigo – de quem pensamos não merecer o nosso amor – podemos, na medida das nossas 
possibilidades, fazer e querer o bem. Isso não depende do mérito do outro, mas da grandeza do nosso coração. Fazer o bem a todos. 

21 Qua 
Mt 6,1-6. 16-18  
 
S. Luiz Gonzaga 

O Pai te dará a recompensa. Fazer alguma coisa para aparecer, tirar proveito ou promover a própria imagem, empobrece o valor do bem 
praticado. O que Jesus pede é o testemunho das boas obras para a glória de Deus, não para a nossa glória pessoal. O brilho da vaidade, 
diante dos desafios humanos, é fraco e dura pouco. A luz do amor de Deus, que brilha no bem que praticamos, ilumina, salva vidas e 
conduz à eternidade. Fazer e compartilhar o bem, gerando uma corrente de amor é diferente de fazer por interesse. Amar gratuitamente. 

22 Qui 
Mt 6,7-15 
 
 

Orar ao Pai com confiança. Nos relacionamentos, podem surgir crises, distanciamentos, desconfianças e indiferença. Quase sempre tudo 
nasce da incompreensão mútua ou da falta de diálogo. Por dificuldades nossas, repetimos o mesmo comportamento com Deus. Mas Ele 
nos oferece a oração e o diálogo que nos reaproximam. Dessa forma, pronunciar o “Pai-Nosso” é bem mais que recitar palavras. Porque 
Jesus não nos deu fórmulas mágicas, mas nos ensinou a confiar, a acreditar e a nos envolver de Deus. Cultivar a vida interior. 

23 Sex 
Mt 6,19-23 
 

Juntai tesouros no céu. É positivo crescer na vida financeira, artística, acadêmica, profissional etc. Existem aqueles que fazem isso 
doando algo de bom à humanidade, mas também existem os que acumulam para si. Não existe realização no egoísmo, pois nossa vida é 
para amar. Com o pouco ou muito que temos, somos chamados a fazer e promover o bem. Usar dons, talentos, recursos, tempo e 
criatividade para levar o bem aos outros, produz uma riqueza que, quando é tocada pelo amor de Deus, abre a eternidade para nós. Usar 
os dons para fazer o bem. 

24 Sáb 
Lc 1,57.66-80  
Natividade de 
João Batista 

Crescer no amor, sendo família. “Na criança que nasce, que vem à luz, está o modo típico de os esposos, de certa forma, darem Deus 
ao mundo. A paternidade/maternidade é uma etapa importante do futuro da família. É um acender-se e multiplicar-se de novos 
relacionamentos, um fenômeno que aumentará à medida que a experiência de família progride no tempo. Assim a família se torna um 
tesouro, um admirável entrelaçar-se de relações de amor, de familiaridade, de amizade”. (Chiara Lubich; Ideal e Luz, p. 239) 

25 Dom XII Domingo do Tempo Comum – “Não tenhais medo”. (Mt 10,26-33) 
26 Seg “Alegrai-vos, procurai a perfeição, encorajai-vos, tende um mesmo pensar, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco”. 

(2Cor 13,11 
27  Ter 

Mt 7,6.12-14 
Entrar pela porta estreita. Quando somos convidados a entrar em um ambiente, podemos aceitar ou não. Assim é com a vida da Palavra. 
Quem quer seguir Jesus não nega a porta da Cruz. As dificuldades e os sofrimentos fazem parte da vida de todos. A diferença está em 
como assumimos isso. Fugir e procurar refúgio em propostas fáceis pode dar alívio no início, mas pode conduzir a um beco sem saída”. O 
abraço a Jesus, presente em cada dor, mesmo que difícil no início, redime o coração e nos abre a estrada da eternidade. Abraçar as 
dificuldades. 

28 Qua 
Mt 7,15-20 

A árvore boa produz bons frutos. Poderíamos até argumentar que o que vale é o interior, o coração, mas sabemos que o fruto aparece 
fora da árvore, não dentro. O Evangelho diz que, ou temos bons frutos ou não somos árvores boas. São frutos que podem brotar em 
pequenas gentilezas, na limpeza do banheiro, na ajuda ao colega de trabalho, no café que servimos, no sorriso, arrumando a cama de 
alguém. Acha que é muito simples? Então, por que não fazer? A Palavra dá frutos nas pequenas coisas. Produzir o bem com boas 
ações. 

29 Qui 
Mt 7,21-29 
40 anos 
Fazenda 
S. Pedro e S. 
Paulo 

Colocar a Palavra em prática. Hoje, a Fazenda da Esperança celebra 40 anos. Antônio foi o primeiro jovem que pediu ajuda: “... Nelson 
me propôs para, diariamente, escolher juntos uma palavra do Evangelho, vivermos e, depois, trocarmos experiências concretas. (...) Uma 
das primeiras palavras escolhidas foi tirada do Evangelho de Mateus: “Tudo o que fizestes aos mais pequeninos, a mim o fizestes”. 
Encantava-me ver como Nelson vivia a Palavra. Queria viver como ele vivia. Descobri que frequentemente ele repartia o seu almoço com 
um homem que vivia em situação de rua. Também eu quis fazer o mesmo”. (Já Aconteceu... e Se Espalhou; Pe. César A. dos Santos, 
p.66) 

30 Sex 
Mt 8,1-4 
 

Ficar limpo. A cura que o leproso pediu era mais que algo físico, pois ele era impuro para a comunidade, rejeitado por Deus, carregava 
uma maldição. Existe uma cura que acontece na alma que, se está limpa, devolve a dignidade e dá a certeza de que Deus nos ama e quer 
o nosso bem. Ficar limpo, em nossas comunidades, é bem mais que parar com os vícios. É o encontro verdadeiro com aquele que, dando 
a vida por nós, ensinou a fazer o bem, acima de tudo, com atos. É, também, se redescobrir amado e ser capaz de amar. Purificar-se 
amando. 

 


