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“Escolhidos para levar a Esperança”.  
01 Qua 

Lc 13,22-30 
 

Há últimos que serão primeiros. Jesus fala várias vezes sobre o risco de buscarmos o primeiro lugar em coisas que não são as 
essenciais. A vida da Palavra, coerente e verdadeira, passa pela experiência concreta de não fazer o bem para aparecer, de não nos 
julgarmos melhores que os outros. Ao contrário, leva a acolher os que mais necessitam, a amar o inimigo e, acima de tudo, a assumir 
aquele lugar, o último, que dificilmente se quer, que é a cruz. Quem se faz o último com Ele na cruz é com Ele o primeiro no amor. 
Sermos os primeiros a amar. 

02 Qui 
Jó 19,1.3-27a 
/Fiéis Defuntos 
 

Meus olhos contemplarão a Deus. Embora faça parte da vida, temos dificuldades em aceitar a morte. Por que recordamos os mortos? 
Porque em Deus não existe morte, para Ele todos vivem, e Nele fazemos parte da mesma comunhão entre Terra e Céu. Para além do 
nosso corpo mortal e do limite dos nossos pensamentos, existe algo eterno e imortal, que é a nossa ressurreição. Quando os olhos do 
corpo se fecham, os olhos da alma se abrem. Acreditar em um amor que não passa.  

03 Sex 
Lc 14,1-6 
 
S. Martinho de 
Lima 

Fazer o bem todos os dias. Não existe dia certo ou errado para fazer o bem. O amor verdadeiro não é limitado pelo tempo, por regras 
religiosas, pela idade ou cultura. Supera os critérios mesquinhos, o egoísmo e os condicionamentos. O amor, porque é criativo, é capaz 
de nos ajudar a superar nossas ideias preestabelecidas e nos leva a fazer novas experiências da Palavra. Não admite o comodismo, 
mas nos impulsiona, a cada momento, a uma nova experiência concreta. O tempo de fazer o bem é o tempo todo. Viver as novidades 
do bem. 

04 Sáb 
Lc 14,1.7-11  S. 
Carlos Borromeu 

Ser humilde. “Também a unidade com as outras pessoas é alcançada mediante a humildade: Aspirar constantemente à primazia, 
através da atitude de colocar-se o mais possível a serviço do próximo. Todo aquele que quiser ser portador da unidade deve ter um 
único direito: servir a todos porque em todos serve a Deus”. (Chiara Lubich, Ideal e Luz p. 57) 

05 Dom Todos os Santos – “Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia”. (Mt 5,1-12)  
06 Seg  “Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas”. (1 Ts 5,5) 
07 Ter 

Rm 12,5-16ª 
 
 

Que o amor fraterno vos una uns aos outros. A unidade, que nasce do amor recíproco, gera a presença de Jesus no nosso meio. Ela 
se constrói com gestos que demonstram, na prática, o quanto queremos bem uns aos outros. Seria bom reler, em grupo e 
individualmente, essa leitura da Carta aos Romanos e descobrir quantas possibilidades temos para amar aqueles com quem convivemos 
ou encontramos. Existe uma competição em que todos podemos ser campeões: o campeonato do amor recíproco. Construir 
fraternidade com todos 

08 Qua 
Lc 14,25-33 
 
 

Abraçar a cruz seguindo Jesus. São as nossas decisões e escolhas que nos impedem de seguir Jesus; não a família, o trabalho, o 
passado ou as pessoas. Podemos com entusiasmo dizer sim a Ele, preparando-nos para segui-lo com os pés no chão, não com 
fantasias. Abraçar a cruz purifica-nos das velhas paixões e faz de cada um, de certo modo, outro Jesus. É o desapego das pessoas, 
sem desprezar ninguém. É a escolha do amor maior que nos leva a renunciar aos amores menores. É seguir os passos do Mestre. 
Seguir os passos do bem.  

09 Qui 
Jo 2,13-22 
 
Basílica de São 
João do Latrão  

O zelo por tua casa me consumirá. Jesus chamava uma construção de “Casa do meu Pai”. Assim como o Templo em Jerusalém 
marcou a vida de um povo, a Basílica de São João foi a primeira grande construção do ocidente que assinalou a unidade da fé dos 
cristãos antigos. Nós cuidamos dos lugares sagrados porque anunciam a presença de Deus. Ali, muitos encontram a força para seguir 
em frente e o conforto em meio aos sofrimentos da vida. Cuidar bem das coisas de Deus, além de gratidão é um ato de amor. Zelar pelo 
bem. 

10 Sex 
Rm 15,14-21 
 
 

Falar daquilo que Cristo fez. Frei Hans Stapel, um dos fundadores da Fazenda da Esperança, sempre nos advertiu que “muitos, 
quando acontece algo de ruim dizem: ‘Deus quis’; mas quando acontece algo bom dizem: ‘Eu fiz’. Não deveria ser o contrário?”. Divulgar 
as boas ações, frutos da Palavra, não deveria ser para a nossa promoção, mas para a promoção da salvação anunciada no Evangelho, 
pela qual Jesus pagou com a própria vida.  Compartilhamos as experiências para que as pessoas glorifiquem a Deus, não a nós. 
Divulgar o bem. 

11 Sáb 
Lc 16,9-15 

Fidelidade ao amor no uso dos bens. [...] uma de nós teve a maravilhosa ideia de pedir à espontaneidade das pessoas a atuação de 
um plano semelhante ao dos primeiros cristãos [...]. Cada um trazia o supérfluo que possuía, especialmente em dinheiro, e comprometia-
se a dar, mês a mês, uma quantia por ele estabelecida. Com o dinheiro recebido seriam mensalmente ajudadas as famílias em 
necessidade [...] conseguimos logo no primeiro mês dar assistência a cerca de trinta famílias. (Chiara Lubich. Como um Arco-íris, p. 29) 

12 Dom XXXII Dom. do T. Comum – “Vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora” (Mt 25,1-13) 
13 Seg “Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas”. (1 Ts 5,5) 
14 Ter 

Sb 2,23-3,9 
 

Os que perseveram no amor estarão junto a Deus. Perseverar é a palavra de ordem para quem deseja conquistar algo. Para quem 
crê, a eternidade não é uma ideia de algo distante, mas uma realidade que podemos conquistar diariamente no relacionamento com 
Deus. É uma esperança cheia de imortalidade. O fim da nossa vida física ganha sentido somente se nos conscientizarmos de que a 
alma criada por Deus não morre. Não somos um aglomerado acidental de células, mas pessoas imensamente amadas pelo eterno. 
Perseverar no amor.  

15 Qua 
Lc 17,11-19 
 
 

Enquanto caminhavam, ficaram curados. O encontro com o estilo de vida do Evangelho realiza uma mudança que nos limpa dos 
pecados e nos devolve a dignidade. É uma mudança visível, reflexo do nosso interior. Quem caminha nessa via é capaz de amar nas 
coisas simples, por exemplo: no cuidado com os outros, no servir uma refeição, no modo de trabalhar, na maneira de falar, na 
honestidade, no dizer a verdade, ao limpar aquilo que sujou… e muito mais. A cura manifesta-se na simplicidade da caminhada. Viver 
bem a simplicidade da caminhada. 



16 Qui 
Lc 17,20-25 
 
 

O Reino de Deus está entre vós. Imaginar o Reino de Deus como uma estrutura ou uma organização temporal é limitar o que ele 
significa. Quando experimentamos o amor que circula entre nós, e que gera a presença de Deus, é possível compreender. Na falta 
desse amor, é grande o risco de seguirmos e vivermos algo que não é Evangelho, mas uma propaganda ilusória. O Reino de Deus é o 
amor que abraça a cruz, acolhe o outro, é pleno do perdão, na comunhão, na partilha e na doação. Viver o amor entre nós. 

17 Sex 
Lc 17,26-37 
 
 

Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la. É uma proposta que parece contraditória, mas tem sentido para quem, ao viver a 
Palavra, descobriu que essa vida passa. Os investimentos e projetos, o lazer e a festa, as conquistas e os sucessos, ganham novo 
sentido quando se direcionam ao bem. A vida no amor é a vida verdadeira e se manifesta em nossas ações concretas. Para entrarmos 
na eternidade, Deus respeitará nossas próprias escolhas. Podemos escolher aquilo que passa ou buscar o essencial. Direcionar a vida 
para o bem. 

18 Sáb 
Lc 18,1-8 
Dedicação das 
Basílicas de S. 
Pedro e S. Paulo  

Orar sempre sem nunca desistir. “O Evangelho garantia: pedi e vos será dado (…). Pedíamos para os pobres e cada vez nos 
abarrotavam de todo o tipo de coisas (…). Um dia, um pobre pediu um par de sapatos número quarenta e dois. Uma de nós… formulou 
esta oração: Dá-me Senhor, um par de sapatos número quarenta e dois para ti, no pobre. Saindo da igreja, uma moça, amiga sua, lhe 
entregou um pacote. Ela o abriu. Dentro, havia um par de sapatos número quarenta e dois”. (Chiara Lubich, Ideal e luz, p. 44) 

19 Dom XXXIII Domingo do Tempo Comum – “A quem tem será dado” (Mt 25,14-30) 
20 Seg “Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas”. (1 Ts 5,5) 
21 Ter 

Zc 2,14-17 
Apresentação de 
Nossa Senhora 

Eu, o Senhor, virei morar contigo. A promessa de Deus, realizada em Jesus, se renova na Sua presença, seja sacramental, seja na 
Palavra, seja na vida em comunhão. E, se nos amamos, Deus está entre nós “e isso vale mais que qualquer outro tesouro que o nosso 
coração possa ter: mais do que a mãe, o pai, os irmãos, os filhos… Mais do que a casa, o trabalho, os bens; ...Vale mais que a nossa 
própria alma… Por isso, tem valor tudo o que é expressão de sincera e fraterna caridade” (Chiara Lubich). Viver o bem em 
fraternidade. 

22 Qua 
Lc 19,11-28 
 
Santa Cecilia 

Ser fiel. Existem pessoas que, tendo recursos e possibilidades, não progridem, lamentam-se culpando Deus e os outros. Alguns, com 
pouco ou nenhum recurso, com criatividade e perseverança, conquistam fortunas. Na vida espiritual funciona do mesmo modo: mesmo 
que sejamos pessoas limitadas, quando somos tocados pela Palavra, com os poucos recursos materiais e espirituais que temos, somos 
capazes de amar e ver o bem multiplicar. Não é o quanto temos que vale, mas o quanto somos fiéis ao amor de Deus. Ser fiel ao bem. 

23 Qui 
Lc 19,41-44 
 
 

Reconhecer a visita de Deus. Um momento privilegiado no qual Ele se manifesta é o momento presente. No presente, Ele nos visita 
nas pessoas que encontramos, nos acontecimentos dolorosos e difíceis, nas pequenas e grandes vitórias, no sorriso que recebemos, 
entre outras possibilidades. Ele nos visita de modo único e particular na dor e nos desafios. É Jesus Abandonado, nossa alegria e nosso 
amor. Em cada situação podemos reconhecê-Lo dizendo: “Te reconheço, te abraço, te quero”. Reconhecer o amor no momento 
presente. 

24 Sex 
Lc 19,45-48 
San Andrés 
Dung-Lac, y 
compañeros. 

Minha casa será casa de oração. Existe uma grande mensagem no gesto de Jesus que expulsa os vendedores e os cambistas do 
Templo. O amor de Deus e o seu perdão são gratuitos, não se compram. Assim, também, quem experimenta um relacionamento sincero 
com Deus, ama gratuitamente, consciente que recebeu de graça o amor Dele. Para estes, a “Casa de Deus”, os lugares de culto, os 
momentos de encontros espirituais, são espaços privilegiados de relacionamento com o Pai, são sagrados e santificam o coração. Viver 
o amor gratuito. 

25 Sáb 
Lc 20,27-40 
 

Buscar a eternidade. “A vida é uma passagem importante: a prova é aqui! Aliás, o que tiver deixado construir de Jesus em mim, é o que 
ficará eternamente gravado no além. Cada gesto meu, cada momento, cada respiro meu terão projeção na eternidade! ‘O Paraíso é uma 
casa que se constrói aqui e que se habita lá’. Por que receamos dizer a todos que aqui em baixo passamos e lá em cima ficaremos para 
sempre? (Chiara Lubich, Ideal e Luz, p. 215) 

26 Dom Cristo Rei do Universo – “Foi a mim que o fizeste” (Mt 25,31-46) 
27  Seg “Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas”. (1 Ts 5,5) 
28 Ter 

Lc 21,5-11 
 
 

Cuidado para não serdes enganados. Quase sempre nos vemos como pessoas atentas, inteligentes e bem-informadas, que outros 
terão dificuldades para enganar. Mas não é bem assim. Frequentemente somos iludidos por discursos, manipulações comerciais, 
políticas e religiosas etc. Jesus nos alertou para certos riscos. A fidelidade à Palavra e a perseverança no bem, abrem a nossa mente e 
o nosso coração para escutar aquela voz interior de sabedoria, de ânimo e discernimento. O amor verdadeiro dá sinais com gestos 
concretos. Ficar atentos ao bem. 

29 Qua 
Lc 21,12-19 
 
 

É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Essa Palavra é um lema de vida. A perseverança é um dom que caminha com a 
fidelidade e a esperança. Na via da fé é um elemento decisivo, dá autoridade ao testemunho do Evangelho, garante a continuidade do 
anúncio do bem. É uma firmeza que nos mantém de pé, junto à cruz, e renova a disposição de abraçar Jesus Abandonado em cada dor. 
É o propósito de superar as barreiras e as quedas recomeçando sempre, na certeza de que o amor vence tudo. Perseverar, 
acreditando no amor. 

30 Qui 
Rm 10,9-18 
 
Sto. André 
Apóstolo 

Todos nós temos o mesmo Senhor. Todos somos filhos do mesmo Pai, que não nos separa em ideologias espirituais. Divisões e 
discriminações por convicções ou orientações religiosas não vêm de Deus, mas da nossa pouca capacidade de amar. Quando o bem 
que fazemos é para a glória Dele, é a unidade que dará o testemunho autêntico da Palavra em ação. Para o diálogo e a compreensão 
mútua, é mais importante ter caridade do que ter razão. Naquilo que estamos em acordo demos graças a Deus; nas diferenças, muita 
caridade. Amar nas diferenças. 

 
 
 
 
 


