
 

Julho de 2023  
“Escolhidos para levar a Esperança”.  

01 Sáb 
Mt 8,5-17 

Acreditar. “Existem tantas preocupações que tomam o coração da humanidade, todas legítimas, tais como: ter 
comida, ter casa, ter roupas. Porém, muitas vezes elas ocupam um lugar muito exagerado na nossa vida. Isso 
não é necessário. A preocupação verdadeira de cada cristão deve ser a busca pela vida eterna, aproveitar o 
caminho para se santificar, para se encontrar com Deus, criar um relacionamento com Ele, sentir-se Seu filho e 
acreditar...”. (frei Hans Stapel; Frei, padre Christian Heim, p. 209-210) 

02 Dom São Pedro e São Paulo – “Tu és o Cristo, o Filho de Deus”. (Mt 16,13-19) 

03 Seg Quem der apenas um copo de água fresca a um desses pequenos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo: 
não perderá sua recompensa. Mt 10,4 

04 Ter 
Mt 8,23-27 
 
 

Senhor, salva-nos. As tempestades chegam também à vida de quem crê e vive a Palavra. Nesses momentos, 
percebemos que podemos ter deixado Deus de lado no barco da nossa vida. Mas é bom lembrar que quando o 
medo e a insegurança se apresentam, Jesus está presente, está conosco. Ele não faz mágicas sobrenaturais, 
ele conhece a nossa natureza e, se permitimos que a presença do amor Dele assuma o controle do nosso 
barco, as tempestades perdem a força. Superar as dificuldades com o bem. 

05 Qua 
Mt 8,28-34 
 

Expulsar o mal. Às vezes, deixamos que as coisas negativas entrem e se acumulem em nossa alma, isso tem 
consequências na nossa vida. Guardar rancor, nutrir o desejo de vingança, acumular mágoas e frustações, 
incitar a inveja e a inferioridade, é como inocular em nós um vírus que age de forma lenta até se tornar letal. O 
mal é expulso com o perdão, com o amor, com o desejo de servir, na coragem de recomeçar, de viver na 
unidade e na harmonia, enfim, o mal sucumbe a tudo que é expressão da presença de Deus e do nosso 
relacionamento com Ele. Livrar-se das ações negativas. 

06 Qui 
Mt 9,1-8  
 
 
Sta. Maria 
Goretti 

Coragem, teus pecados estão perdoados. O modo como Jesus vê as pessoas supera a lógica dos escribas. 
Ele sabe que o mal que fizemos, assim como o mal que nos fizeram e não perdoamos, paralisa a nossa vida. O 
perdão é um elemento fundamental na recuperação daqueles que ingressam em nossas comunidades e na vida 
de quem está paralisado em sua capacidade de amar. O arrependimento verdadeiro nos leva, tanto a pedir 
perdão, como a perdoar. É exigente, difícil, mas é o caminho para quem quer ser livre. Viver a dinâmica do 
perdão. 

07 Sex 
Mt 9,9-13 
 

Viver o chamado para a misericórdia. Jesus conviveu com pessoas consideradas indignas pelos padrões 
religiosos. Ele se compara com o médico que, para curar o doente, precisa tocá-lo, assumindo o risco de 
contagiar-se. Quando nos vemos como os mais santos da comunidade, os mais justos, melhores que os outros, 
começamos a julgar e a excluir. A misericórdia não exclui os riscos, mas nos chama ao encontro, superando 
preconceitos, receios e julgamentos. Assim, o outro não será apenas o outro, mas nosso irmão e irmã. Fazer-se 
um com o próximo. 

08 Sáb 
Mt 9,14-17 

Vida nova em pessoas renovadas. “No início não queria viver com pessoas drogadas. Mas com o passar do 
tempo, vivendo essa espiritualidade, me encantou e encanta até hoje a forma simples de viver o Evangelho. 
Pessoas que chegam machucadas, pessoas que vieram sem nenhuma fé, de repente são transformadas, 
conseguem ter um relacionamento de família, transmitem paz para a gente. Pessoas que não conheciam Deus e 
depois... são as que mais dão Deus a nós”. (Mada; Minha Alma Canta a Grandeza do Senhor, p. 130) 

09 Dom XIV Domingo do Tempo Comum – “O meu jugo é suave e o meu fardo é leve”. (Mt 11,25-30) 

10 Seg Quem der apenas um copo de água fresca a um desses pequenos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo: 
não perderá sua recompensa. (Mt 10,4) 

11 Ter 
Mt 9,32-38 
 
 
 
S. Bento 

Pedir a Deus que nos envie vocações. Propaganda e marketing são pouco para atrair corações que queiram 
doar-se a Deus. Quem tem esse poder é Jesus presente entre nós. Muitas vezes, Ele chama aqueles que 
ninguém imagina merecedores ou que são fora dos critérios que julgamos serem importantes. Quando nosso 
coração é tocado pelo amor recíproco e testemunhamos a unidade, a oração que fazemos ganha uma força que 
alcança os Céus. A Obra é Dele e, por isso, precisamos pedir os operários. Você não seria uma dessas 
vocações? Viver a própria vocação. 

12 Qua 
Mt 10,1-7 
  

O Reino dos Céus está próximo. Deus se faz presente quando, entre nós, existe o amor verdadeiro. Assim, 
podemos experimentar, já aqui na terra, um pouco do que será o Reino dos Céus. Não é um reino estruturado 
ou uma organização social, mas vem da presença de Deus, daquele que é o amor. Quando amamos, vivendo 
bem o momento presente, expulsamos males, curamos almas e proclamamos o bem. É um anúncio que não 
permite espera, pois deve chegar a todos. Viver o amor recíproco. 

13 Qui 
Mt 10,7-15  
 
 

De graça recebestes, de graça deveis dar.  É natural querer que os outros saibam dos nossos sucessos e 
vitórias. O mesmo acontece quando experimentamos a alegria de viver a Palavra. No coração de quem faz as 
experiências concretas com a Palavra existe o desejo de que outros também possam sentir a mesma alegria. A 
promoção de si mesmo, os discursos bonitos, sem atos concretos não fazem parte da dinâmica do bem. Doar 
uma teoria é algo vazio, porque é a Palavra que faz a ação. Doar experiências concretas e verdadeiras. 

14 Sex 
Mt 10,16-23 
 
S. Camilo de 
Lelis 

Quem perseverar até o fim será salvo. Nas trilhas do bem também surgem as barreiras e a vontade de 
desistir, de voltar atrás. Injustiça e perseguição são atitudes que podem manifestar o desamor de quem não 
superou o egoísmo e se sente ameaçado. Mas essas pessoas também podem ser tocadas pelo amor de Deus. 
O testemunho concreto é irradiado com mais força quando existe a perseverança. Isso exigirá de nós uma 
confiança única e incondicional Naquele que não desiste de nós. No amor, ir além da dor. 

15 Sáb 
Mt 10,24-30 
 
 
S. Boaventura 

Não tenhais medo. “Alguns dizem: Tudo está muito ruim, será que estamos no fim do mundo? Não, não tenha 
medo, o bem vai vencer. Cada ato de amor é amor eterno e vai para o Céu, o mal não tem valor nenhum, vai 
ficar na terra, pois faz parte deste homem velho da humanidade. Foi por isso que Jesus morreu e nos salvou, 
nos transformou. Agora, um ato de amor é eterno e o amor sempre vence”. (frei Hans Stapel; Frei, padre 
Christian Heim, p.111) 

16 Dom XV Domingo do Tempo Comum – “Outras sementes caíram em terra boa e produziram”. (Mt 13,1-23) 

17 Seg Quem der apenas um copo de água fresca a um desses pequenos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo: 
não perderá sua recompensa. (Mt 10,4) 



18 Ter 
Mt 11,20-24  
 

Reconhecer os milagres. Milagres existem. Podem vir por meio de fenômenos excepcionais, mas também 
acontecem todos os dias, mesmo na simplicidade. Acontecem na chegada de um recém-nascido, no sorriso da 
avó, no carinho paterno, no colo de uma mãe, em pessoas que recomeçam a vida depois de dores imensas, na 
ajuda que chega de forma inesperada, no perdão que veio depois de anos de ressentimento, e em outras 
situações. Talvez pareça pouco, mas onde Deus toca com o seu amor tudo se transforma em milagre. Perceber 
o milagre da vida. 

19 Qua 
Ex 3,1-6.9-
12            
 

Eu estarei contigo. Essa foi a promessa de um Deus que libertou seu povo e que também nos libertou. A cada 
dia, muitos tentam sair da dependência do álcool, das drogas, da pornografia, do fumo, dos jogos, do meio 
digital, de comportamentos e relacionamentos que escravizam. Como fez no passado, Deus se serve de 
pessoas que Ele chama para o resgate de quem precisa de uma nova vida. É a presença de Deus que sustenta 
a caminhada de uma vida nova, tanto para quem ajuda como para quem busca a própria libertação. Manter-se 
firme na caminhada. 

20 Qui 
Mt 11,28-30 

Viver a mansidão e a humildade de coração.  Quando nos sentimos esgotados é confortante ter um lugar e 
alguém que nos acolhe para que possamos descansar. O cansaço faz parte do limite humano e pode gerar 
comportamentos de estresse e de arrogância. O relacionamento com Deus nos leva a uma vida equilibrada, com 
tempo para cuidar da alma. A oração, as comunhões, a vida sacramental, as meditações, as leituras espirituais, 
a liturgia e a vida com Jesus no Meio* recolocam o coração na dimensão de amar. Viver de modo equilibrado. 

21 Sex 
Mt 12,1-8 
 

Compreender o que é misericórdia. O sacrifício de animais no Templo era para o perdão dos pecados. Por 
não entenderem que Deus é misericórdia, não viram que Jesus nos trazia esse perdão. Aqueles fariseus se 
apegaram à lei esquecendo a fome dos irmãos. Quando deixamos de amar por causa de regras e rituais 
externos, colocamos a lei no lugar do amor. A misericórdia, porque é amor, une o nosso coração ao de quem 
necessita. Isso é ser solidário, empático com quem sofre, com quem se alegra, com quem encontramos. Isso é 
“fazer-se um”. Fazer-se um com todos. 

22 Sáb 
Jo 20,1-
2.11-18 
 
Santa Maria 
Madalena 

Anunciar. “Fiz a minha recuperação e logo descobri o tesouro da vivência da Palavra (...) Fui missionária no 
Brasil por vários anos (...) Fiz meus votos de consagração a Deus antes de voltar para a Alemanha. Hoje posso 
confirmar que esse passo foi o maior presente da minha vida. Como é forte perceber que Ele está dentro de 
tudo! E essa paz dentro de mim me faz superar todas as lutas e obstáculos. Posso dar o meu testemunho: antes 
eu tive tudo, mas não tive nada... hoje não tenho nada, mas tenho tudo”. (Michaela Fikus; Minha Alma Canta a 
Grandeza do Senhor, p. 152) 

23 Dom XVI Domingo do Tempo Comum – “A boa semente são os que pertencem ao Reino”. (Mt 13,24-43) 

24 Seg Quem der apenas um copo de água fresca a um desses pequenos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo: 
não perderá sua recompensa. (Mt 10,4) 

25 Ter  
Mt 20,20-28 
S. Tiago 
Apóstolo 
 

Quem quer ser o primeiro, seja servo. Uma grande tentação que pode nos atacar é a de sermos superiores 
aos outros. Querer controlar tudo – e todos –, ter sempre a razão, impor nossas ideias, faz parte de uma 
competição mesquinha e egoísta. Nossa autoridade verdadeira vem com a capacidade de amar, de servir, de 
perdoar e de fazer o bem. Jesus nos pede um amor que sabe servir, assim como Ele fez. Não somos chefes, 
mas irmãos uns dos outros. A autoridade que nasce do amor é concreta e permanece. Ter autoridade, 
amando. 

26 Qua 
Eclo 44, 
1.10-15/  
S. Joaquim e 
Sta. Ana   

Fazer memória do bem. Lembrando dos avós de Jesus queremos homenagear todos os avós. Geralmente 
representam uma presença afetiva, de referência, de proteção, de acolhida, até mesmo de genitores. A figura 
dos avós é um dom imenso para quem tem essa possibilidade. Deus nos acompanha desde as gerações 
passadas. Por isso, recordar das coisas boas feitas por aqueles que nos precederam como testemunho de amor, 
é uma possibilidade de dizer um grande obrigado a eles e a Deus. Cultivar a gratidão pela nossa história. 

27  Qui 
Mt 13,10-17 
 

A quem tem será dado. Quando nos fechamos na mágoa, no rancor, na inveja ou em outro sentimento 
negativo, bloqueamos a ação do bem que Deus quer derramar sobre nós, e por meio de nós. Dessa forma, não 
estamos dispostos a acolher a Palavra e a entendê-la, muito menos a colocá-la em prática. Ao contrário, quando 
nos dispomos a amar e fazer o bem, o amor se multiplica em nossa vida. Existe uma grande diferença entre 
quem ama e quem se fecha aos desafios. Multiplicar o bem fazendo o bem. 

28 Sex 
Mt 13,18-23 
 

Ouvir a Palavra e compreender para dar frutos. A Palavra pode ser roubada do nosso coração pelo mal, 
pelas coisas negativas, pelo medo, pelas dificuldades. Pode ser sufocada pelas ambições, preocupações e 
seduções. Mas, também, pode produzir muitos frutos. O interesse em ouvir e compreender são os primeiros 
passos de quem quer começar ou recomeçar. Em seguida, imediatamente, é essencial fazer pelo outro algo 
concreto, que manifeste o amor cultivado na alma. Os frutos virão como consequência. Cultivar o bem. 

29 Sáb 
1 Jo 4,7-16 
 
Santa Marta, 
Lazaro e 
Maria. 

O amor vem de Deus. “Eu acredito na capacidade de amar do homem e da mulher, porque Deus colocou isso 
dentro de cada um. (...) O que nos une é essa capacidade de amar. O nosso DNA e o de todos os outros é o 
mesmo de Deus, é igual. (...) Existem pessoas que já descobriram isso ou que vivem mais concretamente o 
amor, outras estão fechadas ou, então, contra o amor, vivendo no egoísmo. (...) Porém, eu acredito ser possível 
que todos se convertam”. (frei Hans Stapel; Frei, padre Christian Heim, pp. 234-235) 

30 Dom XVII Domingo do T. C. – “O Reino dos Céus é como um tesouro escondido no campo”… (Mt 13,44-52) 

31 Seg Quem der apenas um copo de água fresca a um desses pequenos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo: 
não perderá sua recompensa. (Mt 10,4) 

 
* Expressão focolarina que significa a presença de Jesus no meio daqueles que se amam com amor evangélico (Mt 
18,20). 
 


