
 

 

Outubro de 2023 
 

“Escolhidos para levar a Esperança”.  
01 Dom XXVI Dom. T. C. – “Os publicanos e as prostitutas vos precedem no Reino dos céus”. (Mt 21,28-32)   

Sta. Terezinha do Menino Jesus 
02 Seg “O que é de César, devolvei a César, e o que é de Deus, a Deus”. (Mt 22,21) 
03 Ter 

Zc 8,20-23 
 

Iremos com vocês, porque o Senhor está com vocês. Um desejo de quem descobriu a riqueza da vida da Palavra é que os 
outros possam experimentar a mesma alegria. Mesmo que pareça um sonho distante, existe um número muito grande de 
homens e mulheres que acreditam em um mundo unido pelo amor, e são capazes de amar concretamente em casa, no 
trabalho, na escola e na sociedade. São aqueles que atraíram muitos corações, fazendo o bem a outros corações também. 
Atrair as pessoas por meio dos exemplos.  

04 Qua 
Lc 9,57-62 
 
S. Francisco de 
Assis        

Ter a mão no arado sem olhar para trás. É difícil seguir Jesus quando estamos gastando energias com aquilo que 
deixamos para trás. Ter saudade, manter vivos os relacionamentos familiares e os amigos verdadeiros, são coisas saudáveis, 
enquanto nos ajudam a viver bem nossa própria vocação. Francisco de Assis, com o coração tomado pelo “Amor que não é 
amado”*, quis viver como única regra de vida o próprio Evangelho. Uma proposta radical que deu direção à sua vida e à 
vida de tantos que a abraçaram. Ir em frente amando. 

05 Qui 
Lc 10,1-12 
 
 
S. Bruno 

Pedir ao Senhor que mande trabalhadores. Existe na Igrejas do Brasil uma canção que diz: ”Por caminhos tão difíceis 
muita gente vai andando sem ter rumo e direção. Não conhece a verdade do Evangelho que liberta e dá força ao coração. 
Envia Senhor operários para a messe... escuta esta prece. Multidões te esperam Senhor!”. Nós cremos que a oração, na 
unidade e em nome de Jesus, tem o poder de atrair as graças. Precisamos de corações dispostos a levar a missão em frente. 
Podemos oferecer o dia nesta intenção? Cultivar a vocação. 

06 Sex 
Lc 10,13-16 
 
 

Quem vos escuta a mim escuta. Talvez seria mais fácil se Deus nos falasse diretamente do céu ou na nossa cabeça. Ele, 
porque é amor, fala muitas vezes por intermédio do amor recíproco, da unidade, da escuta aos irmãos, dos responsáveis; 
sempre para o bem, mas nunca naquilo que leva ao pecado. Existe uma grande sabedoria em escutar aqueles que nos querem 
bem e possuem a responsabilidade de nos orientar. A obediência que nasce do amor ajuda-nos a não confundirmos interesses 
pessoais com a vontade de Deus. Escutar a voz da unidade. 

07 Sáb 
Lc 1,26-38 
N. Sra do 
Rosário 

Faça-se em mim segundo a sua Palavra. “Para mim, sempre foi importante ‘ser Maria’, passar pelo caminho que ela 
passou, dizer ‘sim’ a Deus (...). Também fugir de todos os que querem matar Jesus, como ela fugiu para o Egito, ir atrás 
Dele quando não o encontro – pois Ele estava no templo – não parar de buscá-lo e estar com Ele em tudo, até debaixo da 
cruz”. (frei Hans Stapel; Frei, pe. Christian Heim, p. 222) 

08 Dom XXVII D. T. C. – “A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular”. (Mt 21,33-43) 
09 Seg “O que é de César, devolvei a César, e o que é de Deus, a Deus”. (Mt 22,21) 
10 Ter 

Lc 10,38-42 
 

Escolher o melhor. A nossa vida é feita de pequenas ou grandes escolhas diárias. Saber acolher os momentos da graça de 
Deus é realmente uma sabedoria. Cada acontecimento, positivo ou negativo, é uma oportunidade para escolher a melhor 
parte, que é Jesus no momento presente. Nos momentos de oração, podemos viver o instante presente; no trabalho e na 
convivência também. Quando o abraçamos assim, na dor ou no amor que se apresentam, a vida ganha um novo sentido. 
Acolher o momento presente. 

11 Qua 
Lc 11,1-4 
 
 
S. João XXIII  

Senhor, ensina-nos a orar. A oração que Jesus ensinou não é uma formalidade que se repete de forma vazia. Pronunciar o 
Pai-Nosso é declarar a nossa consciência de filhos, que acreditam e manifestam a fé no Pai sempre presente. É uma oração 
que reconhece a grandeza de Deus, as necessidades humanas, a nossa dignidade, bem como a dignidade de cada pessoa. É 
uma oração que promove o perdão e a confiança no amor, que nos sustenta na luta e na ruptura com o mal. É oração de amor 
e libertação. Desenvolver a vida interior. 

12 Qui 
Jo 2,1-11 
 
N. Sra. 
Aparecida 

Fazei o que Ele vos disser. Na bela festa da vida, em meio ao riso e dança, suspensa a voz da esperança, a alegria faltou. 
Foi assim tão de repente que quase ninguém notou, quando a aflição tomou conta, na dor que se apresentou. E Deus parecia 
negar a resposta tão desejada, e a alma, atenta e calada, além da humana visão, acreditou e se fez pronta em firmeza e 
atenção. Eis o bem que transforma água em vinho, e à vida dá novo sabor... transformai nossa vida ferida em um “sim” de 
esperança... amor. (Pe. Márcio Roberto Geira) Transformar a dor em amor. 

13 Sex  
Lc 11,15-26 
 

Expulsar o mal. O mal apresenta-se como mentira, inveja, preguiça, fofoca, julgamento, vingança, egoísmo, imoralidades, 
vícios, corrupção, violência... e age com força por meio das nossas ações e reações negativas. Quando Deus nos toca e 
começamos a amar com atos, não com discurso, o mal precisa ir embora. Podemos, com aqueles que acreditam na vida da 
Palavra, estabelecer um pacto de amar sempre, uns aos outros, nas ações concretas de cada dia. Esse amor gera uma luz que 
expulsa toda escuridão. Afastar o mal, na unidade. 

14 Sáb 
Lc 11,27-28 
 

Felizes os que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. “Parecia que a minha vida estava vazia... encontrei nesse 
momento pessoas que, com sua vida, me ensinaram a viver o Evangelho, a colocar em prática o Evangelho. Fascinou-me 
esse modo de viver a religião, atuando concretamente as palavras do Evangelho. Daí em diante encontrei algo que havia 
tanto tempo buscava: a paz dentro de mim, a alegria, um sentido para a minha vida”. (frei Hans Stapel; Já Aconteceu... e se 
espalhou, pe. César Santos, p.19) 

15 Dom XXVIII D. do Tempo Comum- “Convidai para a festa todos os que encontrardes”. (Mt 22,1-14) 



16 Seg “O que é de César, devolvei a César, e o que é de Deus, a Deus”. (Mt 22,21) 
17 Ter 

Lc 11,37-41 
 
S. Inácio de 
Antioquia 

Purificar-se no amor de Deus. O fariseu julgou Jesus. Quando ocupamos o tempo fazendo o bem, diminui o nosso 
interesse em vigiar, em julgar e em falar mal da vida dos outros. Muitas vezes queremos esconder as nossas sujeiras, os 
nossos erros, criticando e expondo as pessoas. A nossa purificação é o amor, Palavra que se fez carne, que se doou sobre a 
cruz e nos deu a ressurreição. Faz bem recordar o que diz Pedro, em sua primeira carta: “Cultivai o amor mútuo com todo 
ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados” (1 Pd 4,8). Buscar a pureza no bem. 

18 Qua 
2Tm 4,9-17b 
 
São Lucas 
Evangelista 

O Senhor me deu forças. A leitura fala de coisas comuns que acontecem na nossa vida. Também faz perceber que não são 
nossas capacidades que nos sustentam nos momentos de abandono. Quando nós confiamos a Deus, esses momentos podem 
manifestar a força Dele. Temos a convicção de que o bem que fazemos não é mérito nosso. É de alguém infinitamente 
maior, que nos dá a força para superar com o olhar voltado para a eternidade as traições, as perseguições e os abandonos 
sofridos. Renovar as forças amando. 

19 Qui 
Rm 3,21-30 
 

Deus é um só. Deus não é propriedade de ninguém, nem é exclusivo de uma religião ou denominação. Discriminar, excluir, 
desprezar ou julgar as pessoas em nome de Deus é ir contra o anúncio do bem. Nós acreditamos no amor que é capaz de 
romper os muros da incompreensão e da indiferença. Somos convidados para ir ao encontro de cada próximo, superando 
critérios preestabelecidos ou mesmo preconceitos. Deus é Pai de todos e ama a cada um com um amor singular. Amar 
superando as diferenças. 

20 Sex 
Lc 12,1-7 
 

Confiar em Deus. A coragem evangélica é um ato de fé, é um relacionamento de confiança em um Deus que é Pai. Existe 
um amor sobrenatural que acompanha e sustenta a nossa existência. Ele nos faz descobrir que somos pessoas únicas e 
imensamente amadas, podemos agir com cada pessoa vendo a todos com a mesma dignidade. Somos amados além dos 
nossos limites ou dons, erros ou acertos. Nas diversas situações que se apresentam podemos declarar a Deus: “Confio em teu 
amor”. Ter coragem acreditando no bem. 

21 Sáb  
Rm 4,13.16-
18 
 

Firmar-se na esperança. “A esperança é Jesus entre nós. Se vivemos o Evangelho, se nos queremos bem, nos perdoando 
mutuamente, amando de verdade, Jesus estará entre nós. Só podemos falar de Esperança, se estivermos unidos no amor, 
porque Ele se sente atraído pelo amor. A esperança nos dá força, tira o medo, nos devolve a alegria, a paz, a justiça. Onde 
Jesus está, tem a vida em plenitude, se encontra o caminho, se conhece a verdade”. (frei Hans Stapel; Regulamento Interno 
da Família da Esperança, Cap. 1 §14) 

22 Dom XXIX D. do T. Comum – “Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”. (Mt 22,15-21) 
23 Seg “O que é de César, devolvei a César, e o que é de Deus, a Deus”. (Mt 22,21) 
24 Ter 

Lc 12,35-38 
 
 

Ficai preparados. Existe um provérbio antigo que diz: “Precisamos nos converter ao bem um dia antes da nossa morte. 
Como não sabemos quando será é melhor fazer isso hoje”. A Deus, no fim dessa vida, chegaremos somente com o amor 
presente em nossas almas. Assim, amar concretamente no momento presente é o um modo eficaz de vigilância assumido por 
quem descobriu a vida da Palavra. Caso tenhamos uma vida bem longa, no amor, ela será muito mais feliz e realizada. Ficar 
atentos ao bem. 

25 Qua 
Lc 12,39-48 
Sto. Antônio de 
Sant’Anna 
Galvão 

A quem muito foi dado, muito será pedido. Mais que um alerta, é um impulso. Um ex-proprietário de comércios, vivendo 
nas ruas, preparou-se para chegar à nossa comunidade de recuperação por meio do A. A., passou a vender picolés para ter 
algum dinheiro. Um dos membros do A. A., sabendo da história dele disse: “Sabe porque você só tem uma caixa de picolé 
para administrar? Nesse momento, se você tiver mais que isso você se perde. Cuide bem da sua caixa de picolé”. Cuidemos 
com amor daquilo que Deus nos confiou. Viver com responsabilidade. 

26 Qui 
Rm 6,19-23 
 
 

Dar frutos de santidade até a vida eterna. Conhecemos pessoas que, mesmo não sendo santas, são capazes de ter gestos 
de santidade. Um rapaz que auxilia economicamente a mãe do assassino do próprio irmão, um que ajudou alguém que o 
agredia na cadeia, uma jovem que assumiu a recuperação da mãe dependente de drogas que a havia abandonado quando 
criança, pai e mãe que acompanham outros pais no processo de recuperação dos filhos... gestos de santidade, frutos do amor 
de Deus. Ter gestos de bondade. 

27  Sex  
Rm 7,18-25 
 

Confiar na graça de Deus e recomeçar. Geralmente queremos fazer o bem, mas às vezes acontecem as quedas. Algo 
fundamental, diante das nossas pequenas ou grandes falhas, é a capacidade de recomeçar com sinceridade, assumindo a 
responsabilidade pelos nossos atos. Chorar sobre os nossos erros tem sentido só no momento do arrependimento verdadeiro. 
Isto nos leva a levantar a cabeça, acreditar no amor de Deus e recomeçar a amar imediatamente. Confiamos na graça de 
Deus, não nos nossos erros e acertos. Acreditar e recomeçar. 

28 Sáb 
Ef 2,19-22 
 
S. Simão e S. 
Judas. 

Sois concidadãos dos santos. “É para sermos santos que Deus nos deu a graça do carisma... ‘Bendito seja o Deus e pai de 
Nosso Senhor Jesus Cristo que em sua misericórdia nos gerou de novo (...) para uma esperança viva’. Esse é o nosso 
caminho de santidade! Fomos chamados por Deus para sermos a esperança viva no meio do mundo... É um caminho de 
santidade específico... (que) é possível vivendo as Palavras do Evangelho, adquirindo o modo de pensar, de querer e de 
amar de Jesus”. (Regulamento Interno da Família da Esperança, Cap.1, §§ 23 e 24). 

29 Dom XXX Dom. do T. Comum – “Amarás teu próximo como a ti mesmo”. (Mt 22,34-40)  
30 Seg “O que é de César, devolvei a César, e o que é de Deus, a Deus”. (Mt 22,21) 
31 Ter 

Rm 8,18-25  
 

Viver a esperança na perseverança. Momentos de sofrimento, de desilusão, de incompreensão e de injustiças contra o bem 
que fazemos podem nos levar à tentação de desistir. O que é verdadeiro, sólido e essencial se conquista com a perseverança, 
principalmente quando acreditamos no amor de Deus. Quando o desânimo nos toca, procuremos rapidamente ocasiões para 
voltar a amar. A esperança, que nos leva à perseverança, é bem mais que sentimentos, expectativas ou um processo 
psicológico. É o próprio Jesus.  Perseverar vivendo a esperança. 

 
 
* Ao dizer essa frase, Francisco de Assis se referia a Deus, que não era amado. O Amor, que nos perdoa e ama imensamente. No 
entanto, não é amado como merece.  


