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MÊS DA BIBLIA 
“Escolhidos para levar a Esperança”.  

01 Sex 
1Ts 4,1-8 
 
 

Deus não nos chamou para a impureza. A imoralidade – verbal, visual ou em atos – mancha a beleza da nossa dignidade. Em nossa 
natureza mais íntima, existe a nossa capacidade mais pura: amar. A sexualidade é sagrada, é um dom com o qual estabelecemos 
relacionamentos positivos, formamos família, geramos vida – biológica, afetiva, espiritual – e podemos direcionar a nossa vida para 
Deus. O modo como olhamos, falamos ou tratamos o outro já demonstra como vivemos esse aspecto tão lindo da vida. Viver a 
intimidade na responsabilidade. 

02 Sáb  
Mt 25,14-30 
 

Multiplicar os talentos. “Não importa quantos ou quais são os talentos de cada um. Jesus pede-lhes para que arrisquem e invistam a 
fim de os multiplicar. Quando se permanece fechado em si mesmo com o único objetivo de preservar o que existe, somos perdedores 
aos olhos do Evangelho, pois o que resta também nos será retirado. A audácia, a esperança, a criatividade e a coragem são as palavras 
que descrevem a espiritualidade do cristão”. (Papa Francisco, Verona, 25-28 de novembro de 2021). 

03 Dom XXII D. T. C. – “Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida?” (Mt 16,21-27) 
04 Seg Dia após dia eu te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Sl 145,2 
05 Ter / 

1Ts 5,1-6.9-11  
 

Sejamos vigilantes e sóbrios. Certos pensamentos nos tiram do foco, distorcem a realidade, nos jogam no passado ou no futuro e 
ainda geram uma visão desequilibrada das situações. Desequilíbrio provoca queda. Algo que pode ajudar-nos é viver bem o momento 
presente. Nossa relação com Deus não acontece no passado que se foi ou no futuro que ainda não temos, mas agora. Ele é presente, e 
nesse momento podemos amar, perdoar, recomeçar ou mesmo evitar um erro. A vida às vezes muda em questão de segundos. Sermos 
atentos ao presente. 

06 Qua 
Lc 4,38-44 
 

Ela se levantou e começou a servir. Levantar-se e servir são duas ações. Para quem se contagiou com os vícios e se prostrou na 
febre do egoísmo, do rancor ou da indiferença, o Evangelho propõe o toque do perdão, da partilha, da ajuda, do servir, do recomeço. 
Quando nos deixamos tocar por aquele que é o Amor, ou seja, Jesus Cristo, a recuperação da alma acontece e por vezes influencia até 
mesmo a saúde física.  Servir com ação, não somente com palavras, é um grande sinal de cura dos males do passado. Saber servir 
sempre. 

07 Qui 
Lc 5,1-11 
 

 

Pela Palavra, lançar as redes. Certamente conhecemos o desânimo que nasce do fracasso, do cansaço de um trabalho sem 
resultados. Existem situações que exigem de nós mais do que pensamos ser capazes de fazer. Talvez seja necessário mudar o nosso 
modo de lançar as redes e abraçar o modo que o amor nos propõe. Quando a Palavra entra em nossa vida aprendemos o que significa 
recomeçar e perseverar. Deixemo-nos guiar pela voz do bem renovando o ânimo e lançando-nos novamente em amar. Recomeçar. 

08 Sex  
Mq 5,1-4a 
 
Natividade de 
Maria 

Ele mesmo será a Paz. A antiga profecia realiza-se através de uma mulher, criatura humana como todos nós. Tocada por Deus por uma 
graça única, concedida uma única vez em toda a história, tornou-se portadora daquele que é a Paz e a salvação. A origem de Maria tem 
a sua grandeza no Senhor que se encarna e vem viver em nosso meio. Recorda-nos que, independentemente da nossa condição 
humana, Deus pode dar-nos a graça, mesmo que em modo distinto, de nos tornarmos portadores da Paz, portadores de Jesus. Sermos 
portadores da paz.  

09 Sáb   
Cl 1,21-23  
 
 

Permanecer inabaláveis e firmes na fé. “A última palavra pertence a Deus e ao seu Filho, vencedor do pecado e da morte. Mesmo no 
meio das devastações do terrorismo e da guerra, podemos, com os olhos da fé, ver o triunfo da vida sobre a morte. Tendes diante de 
vós o exemplo dos vossos pais e mães na fé, que adoraram e louvaram a Deus neste lugar. Perseveraram com firme esperança no seu 
caminho terreno, confiando em Deus que nunca decepciona e sempre nos sustenta com a sua graça”.  (Papa Francisco, Visita ao 
Iraque, 07 de março de 2021)  

10 Dom XXIII D.T.C. - “Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou…”. (Mt 18,15-20) 
11 Seg Dia após dia eu te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Sl 145,2 
12 Ter 

Lc 6,12-19 
Santíssimo 
Nome de Maria 

Tocar em Jesus. As pessoas buscavam a força que vinha Dele; nós podemos fazer o mesmo. Existe uma presença invisível de Jesus 
que nasce na vida em unidade. Quando temos uma vida espiritual, amamos com atos concretos – servir, ajudar, partilhar, perdoar, etc. – 
e nos dispomos a dar a vida uns pelos outros, é possível “tocar” em Jesus. A força da Sua presença cura os males da alma, renova a 
coragem, a esperança e nos impulsiona a amar. Força na caminhada. 

13 Qua 
Lc 6,20-26 
 

Alegrai-vos. Será grande a vossa recompensa no céu. Algumas vezes me chegou a notícia de que Evilázio, um dos nossos, estava 
no hospital, no limite, e pouco se podia esperar. Algumas horas depois chegava uma bela foto sua, sorridente e cheio de vida. Entendi 
que aquele sorriso nascia do abraço a Jesus Abandonado presente em sua dor. Procuro compreender que a felicidade não é um estado 
emocional, mas o dom de abraçar Jesus em cada dificuldade. Ele que é a nossa alegria e quer nos dar a eternidade. (pe. Márcio 
Roberto Geira) Viver no essencial, o amor.  

14 Qui  
Jo 3,13-17 
 
Exaltação da 
Sta. Cruz 

Abraçar a cruz. Um trecho da história de nosso formador Evilázio narrado por Frei Hans: “O médico disse que a chance de ele voltar a 
andar e a se movimentar era zero. Todo o tempo que fiquei do lado do Evilázio, ele só dizia: ‘É Ele, é Ele, Jesus Abandonado’. Ele 
verdadeiramente abraçou essa cruz. Estava disposto por toda a vida a abraçá-la. Ele disse: “Não tenho mais ouro, nem prata, não posso 
mais falar bonito, mas agora quero abraçar somente a Ele”. Não se desesperou. Sempre sorrindo e oferecendo tudo”. (César Alberto dos 
Santos; A Obra de Arte Mais Bela, p. 138-139) 

15 Sex  
Jo 19,25-27 
N. Sra das 
Dores 

Ficar de pé junto à cruz. A presença de uma Mãe – Maria aos pés da cruz – demonstra a grandeza que uma criatura humana pode ter 
diante do sofrimento. É uma atitude heroica que demonstra fidelidade, justamente quando a dor do Filho atinge o ponto mais alto. Ela, na 
desolação, nos ensina a amar Jesus por meio da paciência, da humildade, da perseverança e do silêncio. Com sua presença materna 
junto ao filho que ama, ela nos convida a ter a coragem de permanecer de pé na hora da dor. Permanecer de pé. 



 
16 

 
Sáb 
Lc 6,43-49  
Cornélio e 
Cipriano 

 
Viver a Palavra como centro da nossa vida. “Para nos convertermos ao verdadeiro Deus, Jesus indica-nos por onde começar: pela 
Palavra. Esta (...) liberta-nos dos medos e preconceitos sobre Ele, que apagam a alegria da fé. A Palavra derruba os ídolos falsos, 
desmascara as nossas fantasias, destrói as representações demasiado humanas de Deus e traz-nos de volta ao seu rosto verdadeiro, à 
sua misericórdia. (...) voltemos a colocá-la no centro da oração e da vida espiritual”. (Papa Francisco, 23 de janeiro de 2022) 

17 Dom XXIV Dom. do Tempo Comum – “Quantas vezes devo perdoar?” (Mt 18,21-35) 
18 Seg Dia após dia eu te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Sl 145,2 
19 Ter 

Lc 7,11-17 
Jovem, eu te ordeno, levanta-te. São muitas as mães que hoje choram pelos filhos e filhas levados pelos vícios, pelo crime e pela 
violência. Porém, são muitas aquelas que podem voltar a sorrir por causa da vida nova de pessoas que elas amam. Quem foi tocado 
pela Palavra é capaz de levantar-se da condição de morte espiritual, moral e social. Para quem quer se reerguer em nossas 
comunidades, é decisiva a disposição em amar o próximo, fazendo o bem nas pequenas ou grandes ações. Reerguer-se amando o 
próximo. 

20 Qua 
Lc 7,31-35 
 

Buscar sabedoria. Frequentemente gostamos de estar no controle querendo que os outros dancem de acordo com a nossa música. A 
arrogância, a mania de mandar, de sentir que somos melhores, mais inteligentes, mais santos etc. dificilmente geram sabedoria. Essa 
nasce da escuta, da paciência, da profundidade da alma, da caridade, da compaixão e, sobretudo, para os que creem, do 
relacionamento com o espírito de amor, que doa a sabedoria verdadeira. Orientados por ela nossa vida ganha uma nova luz, um novo 
sentido. Saber discernir. 

21 Qui  
Mt 9,9-13 
São Mateus 
Apóstolo 

Segue-me. O convite feito a Mateus foge da compreensão de muitos que se esforçavam em viver as leis religiosas. Ter como membro 
de equipe uma pessoa que levava uma vida incorreta fez de Jesus alguém de quem podiam desconfiar. Ele, acreditando no bem que 
cada pessoa tem, assumiu o risco. O amor evangélico chama indistintamente, propondo uma novidade que, superando o nosso 
passado, permite viver de agora em diante de maneira nova. Que resposta eu e você queremos dar ao convite de Jesus? Seguir o bem. 

22 Sex 
Lc 8,1-3 
 
 

Anunciar a novidade da Palavra. Não é novidade encontrarmos pessoas que falam sobre Jesus, das coisas da Bíblia, sobre a 
salvação. A novidade é a vida resgatada pelo amor, por causa da Palavra. Seguir Jesus não se resume a ideias, propostas, teorias, mas 
em caminhar juntos, cuidar dos doentes, expulsar o mal com a prática do bem, servir, perdoar, ajudar com recursos materiais, entre 
outras coisas. Assim como é o amor, o Evangelho renova a sua novidade na vida de quem o coloca em prática. Renovar-nos amando 
sempre. 

23 Sáb 
Lc 8,4-15 
 
S. Pio de 
Pietrelcina 

Libertar o terreno do coração. “...este semeador representa o Pai, que lança abundantemente a semente da sua Palavra. A semente, 
contudo, depara-se com a aridez do nosso coração e, mesmo quando é acolhida, corre o risco de permanecer estéril. Ao contrário, com 
o dom da fortaleza, o Espírito Santo liberta o terreno do nosso coração, liberta-o do torpor, das incertezas e de todos os temores que 
podem detê-lo, de modo que a Palavra do Senhor seja posta em prática, de forma autêntica e jubilosa”. (Papa Francisco, 14 de Maio de 
2014) 

24 Dom XXV D. do T. Comum -  “Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos”. (Mt 20,1-16a) 
25 Seg Dia após dia eu te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Sl 145,2  
26 Ter 

Lc 8,19-21  
 
 

Ouvir a Palavra e praticar. Existem regras matemáticas, ou de outras matérias, que se não utilizamos nós as esquecemos. Com a 
Palavra pode acontecer o mesmo. “Praticar a Palavra” passa por colocar a mão na massa e trabalhar junto, limpar banheiro, ajudar na 
cozinha, carregar o peso com os outros, enfrentar o frio ou o sol escaldante, sorrir para quem é antipático, tirar do armário coisas boas 
para doar, repartir o sanduíche, lavar o copo que ficou na pia... É fácil? Não! Mas, praticando esses pequenos gestos não teremos 
dificuldades em amar. Amar nas coisas mais simples. 

27  Qua 
Lc 9,1-6 
 
S. Vicente de 
Paulo 

Sacudir a poeira. A rejeição, incompreensão, indiferença, até mesmo a perseguição, são riscos que acompanham aqueles que 
caminham nas estradas do bem. Nessa caminhada, às vezes sujamos o coração com a poeira da mágoa e do rancor. Na cultura 
brasileira, sacudir a poeira é sair das situações negativas, transformando-as em possibilidades positivas. O maior protesto que podemos 
fazer àqueles que rejeitam o bem é ir em frente sem nos deixar abater pelo mal. Com Deus a alegria sempre volta. Seguir em frente 
superando o negativo. 

28 Qui 
Ag 1,1-8 
 

Construir a casa de Deus. Em um mundo que constrói imensos templos para o consumo, para o lucro e para a vulgarização do prazer, 
é fundamental que existam espaços que promovam o amor de Deus. Um “lugar” privilegiado que podemos construir, sem concreto e 
sem dinheiro, é a unidade. Ali os muros da inimizade, da discórdia, dos preconceitos, da inveja e da briga precisam dar espaço à 
construção de pessoas novas, com relacionamentos verdadeiros que se tornam a comunidade daqueles que se amam e fazem o bem. 
Construir unidade. 

29 Sex  
Jo 1,47-51 
S. Miguel, S. 
Gabriel e S. 
Rafael. 

Vereis os anjos de Deus. Deus possui um modo particular de se apresentar em nossa vida em todas as suas dimensões. Na fé 
acreditamos que os Arcanjos são manifestações do amor de Deus por nós, seja em nossa saúde física, espiritual e psicológica, seja em 
nossas ações movidas pelo bem e capazes de expulsar o mal, seja no anúncio da mensagem do seu amor que pode chegar aos confins 
da terra. Quando procuramos viver essas dimensões, também nos tornamos, de certo modo, anjos na vida de outras pessoas. Abrir a 
alma ao bem. 

30 Sáb 
Zc 2,5-9.14-15a 
 
S. Jerônimo 

Habitarei no meio de ti. “Perante a nossa fragilidade, o Senhor não desiste. Não permanece na sua eternidade tranquila e na sua luz 
infinita, (...). Por que desce até nós? Fá-lo porque não se resigna ao fato de nos podermos afastar Dele, afastar da eternidade e da luz. 
Eis a obra de Deus: vir entre nós. Se nos considerarmos indignos, isso não O impede, Ele vem. Se o rejeitarmos, Ele não se cansa de 
nos procurar. Se não estivermos prontos e dispostos a recebê-Lo, contudo Ele prefere vir”. (Papa Francisco, 2 de Janeiro de 2022) 

 


