
 
 

Maio de 2023 
 

“Escolhidos para levar a Esperança”.  
01 Seg 

 
“Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, estimando-vos reciprocamente”. (Rm 12,10)  

S. José Operário 
02 Ter 

Jo 10,22-30 
 

As minhas ovelhas escutam a minha voz. Somos capazes de distinguir com mais facilidade as vozes das 
pessoas com quem já temos um relacionamento. Quando cultivamos um sincero relacionamento com Deus, 
vivendo a Palavra, aprendemos a reconhecer a sua voz em meio a outras vozes. Com frequência, as vozes do 
egoísmo e do pecado tentam ganhar espaço em nossa alma, propondo caminhos destrutivos. Quem é 
inteligente, e aprendeu a amar, sabe reconhecer os imperativos do bem em cada situação e decisão. Escutar a 
voz do bem.  

03 Qua 
Jo 14,6-14 
 
 
S. Filipe e S. 
Tiago 

Quem acredita em mim fará as obras que eu faço. O ato de crer, acreditar, para nós, não se manifesta 
apenas nos sentimentos, na inteligência, na criatividade, no esforço, no cansaço e na doação. Apresenta-se 
quando amamos, servimos, anunciamos e, sobretudo, quando abraçamos a cruz. A maior obra de amor de 
Jesus se manifestou nela, quando, abraçando as nossas misérias, deu sentido à nossa vida. Quando aparecem 
as dificuldades, é n’Ele que temos a certeza de que vale a pena seguir em frente amando. Acreditar e fazer o 
bem. 

04 Qui 
Jo 13,16-20 
 

Pôr a Palavra em prática. Jesus não amou com um amor “em tese”, amou com ações concretas. Quando 
aceitamos segui-Lo somos chamados a fazer o mesmo. Não basta ler e saber coisas sobre a Palavra; isso é só 
o começo. Ele se fez um de nós, quando serviu, perdoou, teve compaixão, compartilhou, lavou os pés dos 
discípulos e, acima de tudo, deu a própria vida. A Palavra que nos une a Deus e aos irmãos não é um simples 
discurso ou uma teoria, mas é a presença daquele que é o amor, agindo por meio de nós. Viver o amor 
praticando o bem. 

05 Sex 
Jo 14,1-6  
 
 

Não se perturbe o vosso coração. É possível chamar os nossos problemas de perturbações, angústias, 
aflições, tribulações ou simplesmente de dores; mas podemos também chamá-los “Jesus Abandonado”*; aí 
muda tudo. Ajudar uma pessoa que amamos pode fazer a diferença nas horas difíceis. Abraçar Jesus, presente 
na dor – porque o amamos – dá um novo sentido àquilo que vivemos. É Ele, o caminho, a verdade e a vida, 
quem nos abre a eternidade. Assim, posso dizer: Jesus, presente nesta dor, eu te amo, te quero e te abraço.   Ir 
além da dor. 

06 Sáb 
Jo 14,7-14 

Senhor, mostra-nos o Pai. “É a finalidade para a qual deve tender a nossa vida: encontrar Jesus como 
encontrou Filipe, procurando ver nele o próprio Deus, o Pai celeste. Se este compromisso viesse a faltar, 
seríamos remetidos sempre e só para nós como num espelho, e estaríamos cada vez mais sós! Ao contrário, 
Filipe ensina-nos a deixar-nos conquistar por Jesus, a estar com Ele e a convidar também outros a partilhar esta 
companhia indispensável. E vendo-o, encontrando Deus, encontrar a verdadeira vida”. (Papa Bento XVI, 6 de 
setembro de 2006) 

07 Dom V Domingo da Páscoa – “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” (Jo 14,1-12) 
08 Seg  “Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, estimando-vos reciprocamente”. (Rm 12,10)  
09 Ter 

Jo 14,27-31a 
 
 

Vos dou a minha paz. A paz deixada por Jesus não é passividade, mas uma ação corajosa, um testemunho de 
quem acredita no amor. A timidez da qual fala o Evangelho pode ser vista como covardia ou medo. São atitudes 
contrárias à paz. Abraçar Jesus nos momentos de conflitos, de desentendimentos, de aflições e de turbulências 
é a corajosa decisão de quem acredita em seu amor. Doar a paz é a convicção alegre e exigente de que o bem 
vencerá sempre e que na unidade, podemos viver como filhos de um único Pai. Promover a paz.  

10 Qua 
Jo 15,1-8 
 
 

Quem permanece em mim produz muitos frutos. Quem se considera autossuficiente, mais cedo ou mais 
tarde se depara com as próprias limitações. Quando nos unimos àquele que é amor ilimitado, experimentamos 
que, apesar da nossa insuficiência, os frutos chegam, porque vêm de Deus. Na vivência da Palavra, produzir 
frutos não significa só obter resultados, mas viver um processo de cultivo, cuidado, poda, espera e crescimento, 
pois existe a confiança de que n’Ele o bem que fazemos permanece para a eternidade. Manter a unidade. 

11 Qui 
Jo 15,9-11 
 
 

Que a minha alegria esteja em vós. Não é qualquer alegria, muito menos euforia. É saudável quando 
podemos nos alegrar com as coisas boas, com as pessoas, com os momentos especiais, com pequenas ou 
grandes conquistas. Mas isso dura só algum tempo. Como seria experimentar na alma uma alegria que não 
passa? Deus é o único que não passa. É sempre presente. Que tal – em Deus, e por Deus – viver bem cada 
momento? Pequenos instantes vividos no amor podem tornar-se uma fonte de alegria e de eternidade. Buscar 
a verdadeira alegria.  

12 Sex 
Jo 15,12-17 
 

Que o vosso fruto permaneça. Nesta vida tudo tem seu tempo, mas depois passa. A Palavra permanece 
porque é amor. Quando partilhamos as experiências concretas, lançamos sementes de eternidade à alma de 
quem nos escuta. Isso exige de nós sinceridade e verdade, mas, sobretudo, se o testemunho é autêntico e brota 
das ações concretas; não é apenas um discurso bonito. A comunhão das experiências é um grande ato de amor 
que pode transformar e salvar vidas. Partilhar o bem. 

13 Sáb  
Jo 15,18-21 
 
 
N. S. de 
Fátima 

Não sois do mundo. “Não queremos a aparência, mas a verdade e isto dá-nos liberdade e a verdadeira 
liberdade cristã: libertar-se desta necessidade de prazer, de falar como a massa pensa que deveria ser, e ter a 
liberdade da verdade, e deste modo recriar o mundo de modo que não seja oprimido pela opinião, pela 
aparência que já não deixa sobressair a própria realidade. (...) o Senhor nos ajude a ser pessoas livres neste 
não conformismo que não é contra o mundo, mas é o verdadeiro amor do mundo”. (Bento XVI, 15 de fevereiro 
de 2012) 

14 Dom VI Dom. da Páscoa – “Se me amais guardareis os meus mandamentos”. (Jo 14,15-21) 
15 Seg “Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, estimando-vos reciprocamente”. (Rm 12,10)  



16 Ter 
At 16,22-34   
 

Acreditar. Diante de algumas situações, o desespero e a crença podem acontecer de forma inesperada; uma 
condena e a outra salva. O carcereiro da leitura de hoje, em um momento de desespero, queria destruir a 
própria vida, mas por causa da atitude dos apóstolos se salvou. O amor que colocamos nas pequenas ou 
grandes ações, pode levar outras pessoas a acreditar e recomeçar. Uma palavra, um sorriso, um gesto de ajuda 
ou de proximidade, pode mudar o dia – e até a vida – de alguém.  Um coração que crê no amor, ou seja, em 
Deus, atrai outros corações. Acreditar no bem. 

17 Qua 
Jo 16,12-15 
 
 

Acreditar no Espírito da Verdade. Desconfiança e medo, geralmente se completam. Temos medo de sermos 
enganados, traídos, roubados, expostos, feridos e por fim perder a vida. Acreditar no amor de Deus leva-nos ao 
desafio de vencer temores compreendendo que o bem é superior ao mal. Diante das mentiras do pecado, do 
egoísmo e do desamor, a Palavra convida-nos a amar, vendo no outro o próprio Jesus. O espírito da verdade é 
a unidade, a caridade, o perdão, o amor e a esperança. Acreditar na força do bem. 

18 Qui 
At 18,1-8 
 

Acreditar no anúncio da Palavra. Muitas vezes temos dificuldade para entender o que é viver o Evangelho, 
mesmo que tenhamos uma formação religiosa e de fé. Acreditar na Palavra é acreditar no amor. Em nossas 
comunidades, os sinais de recuperação manifestam-se no abandono das atitudes negativas e no bem concreto 
que alguém se dispõe a fazer. É um sinal presente em quem ajuda, compartilha, trabalha junto, trata bem aos 
outros, perdoa, vê o positivo etc. Não é discurso, é atitude. É o amor por meio das ações. Acreditar no amor. 

19 Sex 
Jo 16,20-23a 
 
 

Acreditar no dom da Alegria. Quem conhece o amor verdadeiro experimenta uma alegria que nem a droga, 
nem as pessoas, nem o dinheiro podem dar. Existe sempre uma força de Deus que vive em nós e nos permite 
reencontrar a alegria. N’Ele, mesmo com as dificuldades, podemos encontrar motivos para nos alegrar. Se não 
a encontrarmos, que tal recomeçarmos a amar por meio de pequenos atos de amor? Podemos sorrir mais, 
agradecer mais, confiar mais em Deus, ajudar mais e ver o positivo. Ser alegre é uma escolha. Alegrar-se com 
o bem. 

20 Sáb  
Jo 16,23b-28 

O próprio Pai vos ama. “Deus quer que participemos da sua alegria, divina e eterna, fazendo-nos descobrir 
que o valor e o sentido profundo da nossa vida consistem em ser aceito, ouvido e amado por Ele, e não com um 
acolhimento frágil como pode ser o humano, mas com um acolhimento incondicional, como é o divino: eu sou 
querido, tenho um lugar no mundo e na história, sou amado pessoalmente por Deus. E se Deus me aceita, ama-
me e disto tenho a certeza, sei de maneira clara e certa que é bom que eu esteja no mundo, que exista”. (Papa 
Bento XVI, J.M.J 2012) 

21 Dom Ascensão do Senhor – “Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo”. (Mt 28,16-20) 
(Começa a Semana de Oração Pela Unidade entre os Cristãos) 

22 Seg “Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, estimando-vos reciprocamente”. (Rm 12,10)  
23 Ter 

Jo 17,1-11ª 
 
 

Reconhecer Jesus na Palavra. Jesus é a Palavra do Pai que se fez carne. Ele se manifesta em nossa vida no 
amor que realizamos em seu nome. Viver a Palavra é, de certo modo, ser outro Jesus. Ele se apresenta em 
cada ato de amor verdadeiro, na palavra colocada em prática. Reconhecê-lo assim é uma proposta concreta 
para todos os que creem no amor. Nesta semana podemos pedir com mais intensidade pela unidade entre os 
cristãos. Que Jesus Palavra nos leve à plena unidade. Amar concretamente construindo a unidade. 

24 Qua  
Jo 17,11b-19 
 

Reconhecer Jesus no amor. Esse amor é visível entre nós quando o ambiente em que vivemos é favorável à 
vida de unidade e mostra, nos atos concretos, a presença de Jesus. Ao amar o próximo, amamos Jesus. É um 
amor que nos ensina a sorrir, pedir perdão, fazer algo para o outro, servir e, por fim, gerar a unidade. É o 
testemunho que, como cristãos, podemos dar ao mundo: superar preconceitos, mágoas e incompreensões, e 
testemunhar que um só é o amor, Jesus, que deu a vida por todos. Amar manifestando a unidade. 

25 Qui  
Jo 17,20-26 
 
 

Reconhecer Jesus na unidade. Para viver a unidade, pode-se começar com gestos bem pequenos. Tem início 
com o desejo de amar o outro fazendo algo de bom. Por vezes teremos que superar a nossa timidez, 
julgamentos, preconceitos e critérios mesquinhos. Porém, se acreditamos que a unidade gera a presença de 
Jesus entre nós, teremos a criatividade necessária para superar distâncias e receios. Quando a vida do 
Evangelho nos toca somos capazes até de nos reinventarmos na capacidade de amar. Viver a unidade com 
criatividade. 

26 Sex  
Jo 21,15-19 
 
 
S. Filipe Neri 

Reconhecer Jesus, recomeçando. Para Pedro, que negou Jesus por três vezes, esse momento talvez tenha 
provocado muita vergonha, mas com certeza marcou um recomeço. Ele sabe que não foi capaz de amar Jesus 
na mesma intensidade com que foi amado por Ele, mas sabe também que o seu coração é sincero e se dispõe 
a recomeçar. Certamente percebemos que não conseguimos amar em todos os momentos como gostaríamos, 
mas algo que podemos fazer sempre é recomeçar. Recomeçar também é amar. Saber recomeçar. 

27  Sáb  
Jo 21,20-25 
 
 

Dar Testemunho. “O Espírito Santo deseja a unidade (....) Quem encontrou algo de verdadeiro, de belo e de 
bom na sua própria vida, o único tesouro autêntico, a pérola inestimável, corre para o compartilhar em toda a 
parte, na família e no trabalho, em todos os âmbitos da sua existência. E fá-lo sem qualquer temor, porque sabe 
que recebeu a adoção de filho; sem qualquer presunção, porque tudo é dádiva; e sem desânimo, porque o 
Espírito de Deus precede a sua ação no "coração" dos homens (...)”.  (Papa Bento XVI, 03 de junho de 2006) 

28 Dom Pentecostes – “Recebei o Espírito Santo”. (Jo 20,19-23) 
29 Seg “Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, estimando-vos reciprocamente”. (Rm 12,10) 

Maria Mãe da Igreja 
30 Ter 

Mc 10,28-31 
 
 

Seguir Jesus. Cada um de nós pode seguir Jesus de acordo com a própria vocação e possibilidade. As 
preocupações, o nosso dia a dia, os projetos ou as pessoas nos impedirão de segui-Lo, somente se 
permitirmos. É um convite que toca a vida de oração, de trabalho, de convivência, de estudos, entre outras 
coisas. A nossa fidelidade, a doação pessoal e a disposição para servir em cada gesto concreto é a grande 
possibilidade para descobrirmos qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Qual é a sua vocação? Viver a 
própria vocação. 

31 Qua 
Lc 1,39-56 
 
Visitação de 
Nossa 
Senhora 

O Poderoso fez em mim grandes coisas. O cântico de Maria louva a grandeza de um Deus que nos visita, 
encontra-se conosco e se faz um de nós. Temos no Evangelho de hoje o impulso para agradecermos a Deus 
por aquilo que Ele fez por nós, mas também o convite para irmos ao encontro dos outros com a nossa alegria, 
nossas palavras, o silêncio, os gestos e, sobretudo, com o nosso serviço. Encontrar as pessoas, bem mais que 
estabelecer contatos, é para nós uma cultura que permite estabelecer laços de solidariedade. Ir ao encontro do 
outro.  

 
* Jesus Abandonado – Expressão do Movimento dos Focolares que significa o sofrimento de Jesus na Cruz, que se sente abandonado pela 
humanidade e por Deus, expresso no grito “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?”. 


