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Estimados educadores,

Estes textos, para a acolhida do ano letivo de 2017, estão em sintonia com o calen-
dário litúrgico e outras datas significativas da tradição salesiana ou do calendário 
civil e destinam-se especialmente para o ensino fundamental II e ensino médio. As 
boas-vindas antes de cada atividade educativa revelam a sintonia e a fidelidade aos 
ensinamentos de Jesus Cristo, vivenciados e transmitidos por Dom Bosco e Madre 
Mazzarello. Dom Bosco, todas as noites, antes do repouso dos alunos internos, após 
uma breve oração, dirigia uma palavra aos jovens e os preparava para um repou-
so tranquilo depois de um dia de muita reflexão, trabalho, oração e convivência. 
Durante poucos minutos, transmitia um conselho, uma reflexão tirada de algum 
acontecimento do dia, uma pequena história da qual extraía uma mensagem ou 
um relato de seus sonhos. Palavras que tinham como propósito relaxar, descontrair, 
ensinar os jovens por meio do riso, momento que acalentava a alma e apaziguava 
o corpo. Com a expansão das obras salesianas, em turnos matutinos e vespertinos, 
o boa-noite estendeu-se para o bom-dia, o boa-tarde, as boas-vindas para crianças, 
adolescentes, jovens e toda a comunidade educativa, numa ação efetiva de educa-
ção e evangelização. 

A acolhida nas casas salesianas sempre foi um espaço importante de abertura, de 
atenção, de preocupação e de carinho para com cada um da comunidade educa-
dora. A acolhida expressa a generosidade, a sinceridade, de modo que, ao saudar o 
educando e educador, ele se sinta, de fato, aconchegado e incluído nas novas ativi-
dades que começam, para que possa realizar bem as tarefas que cada um tem pela 
frente. Estes textos prestam um serviço à comunidade educativa para que efetive e 
cumpra a missão salesiana de “educar evangelizando e evangelizar educando” e, 
assim, contribua para que todos sejam “bons cristãos e honestos cidadãos”. Sabe-
mos, por longa experiência, que uma boa acolhida abre perspectivas e possibilita a 
concretização de uma educação cristã católica salesiana de excelência.

A proposta é que cada educador, no início das atividades, sejam estas matutinas, 
vespertinas ou noturnas, acolha todos os educandos num pequeno momento de 
reflexão e oração. É muito importante que o educador da primeira hora prepare a 
acolhida com antecedência, para assegurar a seriedade e criar um clima favorável 
para as atividades que serão realizadas. A acolhida de todos só será possível se cada 
educador assumir sua profissão em profunda sintonia com o carisma e a missão 
salesiana. O amor às crianças, adolescentes e jovens resulta dessa responsabilidade.

Acreditamos que só seremos fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo se todos assumirmos 
o protagonismo como bem nos ensinaram Dom Bosco e Madre Mazzarello. Que Ma-
ria Auxiliadora e toda a santidade salesiana nos impulsionem nessa missão. 

O nosso abraço fraterno e bom ano letivo.

Ir. Adair Sberga
Diretora RSE – FMA

Pe. José Adão R. Silva 
Diretor RSE – SDB
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30 segunda-feira ...................................................................................................

 A ORAÇÃO

Estamos numa escola em que tudo nos mostra como é importante a oração. Orar 
permanentemente nos coloca diante de Deus e nos dá coragem e força para viver. 
Na Bíblia, há inúmeras passagens que nos mostram essa verdade. A oração é nos-
so diálogo com Deus. Na oração, colocamos nossos medos, dificuldades e desejos 
nas mãos de Deus, e acreditamos no Pai de bondade para nos cuidar, iluminar e 
conduzir da melhor maneira possível em todas as situações que vivemos. “A Igreja 
estava em contínua oração a Deus”, diz o livro dos Atos dos Apóstolos (12,5b). A 
oração tem como objetivo sabermos qual é a vontade de Deus para nossas vidas, e 
rezando é que sabemos melhor o que e como fazer diante das situações que a vida 
nos apresenta. 

“Esta é a confiança que temos para com Deus que, se pedirmos alguma coisa segun-
do a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe 
pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe fazemos.” (1Jo 5,14-
15) Precisamos confiar e nos entregar nas mãos Deus, aí, com certeza, tudo correrá 
bem durante esse ano letivo. 

Rezemos

Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome; venha a nós o vosso rei-
no, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia 
nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem 
nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque 
vosso é o Reino o poder e a glória para sempre. Amém.
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31 terça-feira ......................................................................................................

 DIA DE SÃO JOÃO BOSCO

São João Bosco, presbítero e fundador da Sociedade de São Francisco de Sales, 
do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e da Associação dos Salesianos Coo-
peradores. Nasceu perto de Turim, na Itália, em 1815. Dom Bosco foi crescendo 
diante do exemplo de sua mãe Margarida, uma mulher de oração e de muito dis-
cernimento. Teve de sair muito cedo de casa e, aos 26 anos de idade, foi ordenado 
padre. Era uma pessoa com muitos dons e os realizou em benefício de outros. 
Dom Bosco era grande devoto da Santíssima Virgem Auxiliadora, foi um homem 
de trabalho e de oração. Escolheu como patrono São Francisco de Sales por este 
ter sido o santo da mansidão.

Queremos caminhar justamente na santidade de Dom Bosco, aquela que ele nos 
ensinou: “Fazer tudo e viver para a glória de Deus e para o bem das pessoas, de 
modo particular o bem dos jovens”. Para Dom Bosco, “Não basta que os jovens 
sejam amados; devem saber que são amados. Quem sabe que é amado muda a 
vida e passa também a amar”. Peçamos que Dom Bosco nos ajude a amar uns aos 
outros, como ele tanto amou os jovens.

Oração

Pai e Mestre São João Bosco, que tanto trabalhastes pela alegria e bem-estar das 
crianças e jovens, sede nosso guia na construção de um mundo melhor, ajudai-nos 
a vencer nossos comodismos e ensinai-nos a amar Jesus e Maria Santíssima Au-
xiliadora, obtendo de Deus a sua benevolência. Assim seja. São João Bosco, rogai 
por nós!
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  MEMóRIA DOS IRMÃOS SAlESIAnOS

Comemoramos, no dia 1º de fevereiro, a memória de todos os irmãos salesianos já 
falecidos. A lembrança dos salesianos falecidos une, na “caridade que não passa”, 
aqueles que são ainda peregrinos com aqueles que já descansam no Senhor. É na fé 
do Senhor Ressuscitado que vivemos esta comemoração, que se faz ação de graças, 
memória viva e de uma preciosa herança. Ser como eles, discípulos de Dom Bosco, 
e partilhar o mesmo projeto é, para nós, estímulo e auxílio para a caminhada. Os 
Evangelhos anunciam que tudo o que Jesus fez (suas atitudes, seus gestos, suas 
palavras) revelava uma nova visão das coisas, um novo ponto de partida, uma nova 
ordem, um novo projeto e uma nova chegada. Jesus se encarna num mundo fecha-
do, dividido e conflituoso. Faz-se presente no mundo da dor: enfermos, pobres, 
abandonados e pecadores. É a partir daí que Jesus propõe um novo movimento de 
humanização, que é o Reino de Deus entre nós. Por isso também que ele nos diz: 
“Estarei convosco todos os dias”.

“Vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua 
misericórdia, fez por ti.” (Mc 5,19)

Oração

Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as 
pessoas com verdadeira caridade. Que, a exemplo de todos os irmãos salesianos 
falecidos, nós vos sigamos de coração aberto e sejamos vossos discípulos e teste-
munhas de vosso amor e misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

1 quarta-feira .............................................................................................................
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  A AÇÃO DE DEuS – ApRESEntAÇÃO DO SEnhOR

Deus está sempre vindo ao nosso encontro, mas precisamos estar abertos à sua 
presença, precisamos querer vê-lo. Os patriarcas bíblicos Simeão e Ana, por exem-
plo, queriam ver o Messias e estavam abertos à ação do Espírito Santo. Por isso 
tiveram a oportunidade de reconhecer o salvador da humanidade naquele meni-
no que, juntamente com tantos outros de sua época, eram apresentados em cum-
primento da Lei do Senhor. Quem quer ver Jesus hoje também deve estar aberto 
ao Espírito Santo, que nos move constantemente para a caridade e nos leva a 
reconhecer a presença do divino Mestre nos pobres e necessitados que precisam 
de nós. Muitas vezes, nós nos apegamos somente à realidade aparente e coloca-
mos a nossa confiança apenas em critérios humanos para a compreensão dessa 
realidade. Confiamos principalmente nas nossas experiências pessoais e no que 
as ciências modernas nos ensinam. Tudo isso faz com que tenhamos uma visão 
míope da realidade, fato que tem como consequência o endurecimento do nosso 
coração e o fechamento ao transcendente, ao sobrenatural e, principalmente, às 
realidades espirituais e eternas. Quando nos fechamos ao próprio Deus, simples-
mente nós nos tornamos incapazes de ver sua presença no irmão e dificultamos a 
sua ação, que visa principalmente ao nosso bem e ao bem de todos.

“Agora Senhor, podes deixar teu servo partir em paz, segundo a tua palavra. Por-
que meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz 
para iluminar as nações e glória de teu povo de Israel.” (Lc 2, 29-32)

Oração

Senhor Deus, sois minha esperança, e em vós confio. Sois o meu apoio desde an-
tes que eu nascesse; desde o seio maternal, o meu amparo. Como Simeão  minha 
boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

2 quinta-feira ...........................................................................................................
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  A FElICIDADE

Nossa felicidade está onde se encontram os verdadeiros valores humanos e cris-
tãos. As pessoas que vivem segundo os valores desse mundo colocam a sua feli-
cidade nas coisas do mundo. São pessoas materialistas, marcadas pelo desejo do 
acúmulo dos bens materiais, do poder e também na busca desenfreada de todos 
os prazeres proporcionados por este mundo. São pessoas insatisfeitas, e só con-
seguirão a sua realização, quando se voltarem plenamente para Deus. Somente 
quem coloca a sua felicidade nos valores eternos encontra em Deus a sua plena 
satisfação. É por isso que quem é verdadeiramente discípulo de Jesus não deve 
pensar somente em si, mas deve viver em favor das outras pessoas, preocupar-se 
com os seus problemas, suas necessidades e ir ao encontro do outro para levar a 
boa notícia, que é motivo primeiro do nosso viver cristão. Nós fomos enviados por 
Jesus para realizar essa missão. Não devemos ter nada além do estritamente neces-
sário, e nem nos preocuparmos com o nosso bem-estar, mas sim com o dos nossos 
irmãos e irmãs. Somente com esse espírito é que podemos participar do projeto 
de Jesus, que se fez um de nós e nos deu uma missão de cuidar de nós mesmos, e 
cuidarmos uns dos outros, pois somos irmãos.

“Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas 
sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas.” (Mc 6,34)

Oração

O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta coisa alguma. Pelos prados e 
campinas verdejantes Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me enca-
minha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra 
do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. 
Está comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Amém. (Sl 23)

3 sexta-feira ...............................................................................................................



F
E

V
E

R
E

IR
O

13

  A VIDA EM plEnItuDE

O horizonte de toda pessoa é precisamente a vida e a plenitude. Isso é o que todos 
nós buscamos. E o buscamos em tudo o que fazemos e em tudo o que deixamos 
de fazer. Como acertar? Jesus oferece uma resposta rica de sabedoria, na linha 
daquela que foi dada por todos os mestres e mestras espirituais: para caminhar na 
direção da vida, é necessário “desapegar-se” do eu. “Renunciar a si mesmo” é não 
se reduzir ao eu superficial ou apenas reduzir-se ao próprio ego. Só quando nos 
desapegamos do eu, tomamos consciência de nossa identidade mais profunda, a 
vida que somos é o que realmente temos para oferecer. Essa é a vida de que fala 
o Evangelho, a mesma vida que Jesus viveu, com a qual Ele estava identificado, 
ou seja, “Eu sou a vida”, e que buscou também despertar em nós. “Renunciar 
a si mesmo” não se trata de negar o que somos, mas sim compreender a nossa 
real natureza. “Renunciar a si mesmo” é não deixar que o impulso da vaidade, da 
soberba, do poder, da covardia, do medo predomine em nós. É não deixar que o 
centro da vida seja o meu “eu”, mas sim a vontade de Deus em toda a sua poten-
cialidade.

“Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre 
os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, 
a não ser um cajado; nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura.” (Mc 6,7-8)

Oração

Ó Deus, força dos santos, concedei-nos, por sua intercessão, perseverar, até a 
morte, na fé que professamos e no amor que ensinastes. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

6 segunda-feira........................................................................................................
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  SAntIDADE SAlESIAnA – BEM-AVEntuRADO pIO IX

Ele foi o Papa com o qual Dom Bosco teve de tratar durante a maior parte da sua 
vida. Foi Papa entre os anos de 1846 a 1878. O amor de Dom Bosco pelo Papa nas-
cia de uma profunda visão de fé. É típica a sua insistência com os meninos: “Não 
gritem ‘Viva Pio IX!’; gritem, antes, ‘Viva o Papa!’”. As verdades da fé que Pio IX com 
força reafirmou em seu pontificado foram fundamentalmente o reconhecimento da 
dignidade da pessoa humana, feita à imagem e semelhança de Deus. Todas as pes-
soas que participam da missão de Jesus participam também do sacerdócio de Cristo 
por meio da busca da santificação pessoal e comunitária. Participam por meio da 
palavra que denuncia o pecado e anuncia o Reino de Deus, a bondade, o amor, a 
misericórdia, a paz e o bem, entre os seus filhos amados. A participação exige com-
promisso com a verdade, com os valores morais e sempre uma postura ética. Pode-
mos falar muitas  coisas a respeito dos valores que devem nortear as nossas vidas e 
dos fundamentos  mais profundos desses valores, porém, o maior discurso que nós 
podemos fazer sobre Jesus é o discurso da vida, uma vez que a nossa vida expressa 
o que cremos e que valores de fato temos. Se temos uma vida marcada pelo amor e 
pela solidariedade, na busca da justiça e da fraternidade, é porque realmente a nos-
sa fé é verdadeira e tem o seu alicerce na verdadeira rocha, que é o próprio Jesus.

“Em todas as suas obras, dava graças ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor: 
de todo o coração, louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador.” 
(Eclo 47,9-10)

Oração

Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as 
pessoas com verdadeira caridade. Que, a exemplo do Bem-aventurado Pio IX, colo-
quemos as verdades da fé para nos guiar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

7 terça-feira ...............................................................................................................
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  O QuE nOS InFluEnCIA?

Todos nós somos capazes de ver a influência que a sociedade exerce sobre o com-
portamento das pessoas e, muitas vezes, ouvimos pessoas que querem respon-
sabilizar outras ou a sociedade pelos seus próprios atos. Jesus nos mostra que, na 
verdade, a responsabilidade do ato compete ao próprio indivíduo, pois este age 
de acordo com os valores ou contravalores que estão presentes no seu coração. É 
claro que existe a influência do meio, mas ela só determina a vida da pessoa se en-
contra eco no seu coração, caso contrário, a pessoa rejeita essa influência. Quando 
Jesus foi tentado pelo demônio no deserto, por exemplo, a segunda tentação era 
que ele se atirasse de cima da montanha, uma vez que os anjos cuidariam dele. 
Mas a resposta que Jesus deu ao demônio foi: “Não tentarás o Senhor teu Deus”. 
Existem pessoas que sempre estão tentando a Deus, pois muitas delas querem 
fazer chantagem com Deus, com uma série de exigências e pedidos mesquinhos 
para satisfazer seus desejos, fundamentando tudo isso nas próprias forças e não 
no verdadeiro amor e presença constante de nosso Deus que é o nosso Pai, que 
cuida de nós e nos guia.

“Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ‘Escutai todos e compreendei: 
o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai 
do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir ouça.” (Mc 7,14-15)

Oração

Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração, a não vos chan-
tagear com nossa pequenez e amar todas as pessoas com verdadeira caridade, 
livrando-nos de todas as tentações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

8 quarta-feira ...........................................................................................................
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  EnSInAMEntOS DA VIDA

Todos nós temos uma hierarquia de valores que serve como critério para a nossa 
vida, e tudo o que temos e fazemos está subordinado a essa hierarquia. A maioria 
das pessoas orienta a sua vida para a satisfação das suas necessidades primárias e 
instintivas. Assim, os seus valores principais são a comida, a bebida e o dinheiro, 
os shoppings, as marcas, de modo que essas pessoas, apesar de civilizadas, agem 
irracionalmente: buscam apenas a satisfação dos próprios desejos. São pessoas 
apegadas aos seus interesses imediatos. Elas não aceitam a Jesus e criticam a sua 
doutrina, porque a sua dependência dos desejos pessoais lhes cega a vista e en-
durece os seus corações, de modo que não podem compreender e viver os verda-
deiros ensinamentos que Jesus veio trazer, ensinamentos de vida, para que todos 
tenham vida e vida em abundância. Assim, muitas vezes, também acontece conos-
co: dizemos que Jesus é amor, mas não amamos; que é Deus, mas não o servimos; 
que é o enviado do Pai, mas não o ouvimos; que é nosso irmão, mas não criamos 
fraternidade entre nós.

“Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao 
vosso povo. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o 
tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao 
vosso povo.” (Sl 106)

Oração

Deus eterno e Todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que 
possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras, em amor para com 
o outro, em serviço para o necessitado, em escuta para o aflito. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

9 quinta-feira .............................................................................................................
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  DIA DE SAntA ESCOláStICA

O nome de Santa Escolástica, irmã de São Bento, nos leva para o século V, para 
o primeiro mosteiro feminino ocidental fundamentado na vida em comum, con-
ceito introduzido na vida dos monges por São Bento. Ele foi o primeiro a orientar 
para servir a Deus não “fugindo do mundo” mediante a solidão ou a penitência 
itinerante, como os monges orientais, mas vivendo em comunidade duradoura 
e organizada, e dividindo rigorosamente o próprio tempo entre a oração, o tra-
balho, o estudo e o repouso. Escolástica e Bento, irmãos gêmeos, nasceram em 
Núrsia, região central da Itália, em 480. Eram filhos de nobres. O pai ficou viúvo 
quando eles nasceram; a mãe morreu durante o parto. Ainda jovem, Escolástica 
se consagrou a Deus com o voto de castidade, antes mesmo do irmão, que estu-
dava retórica em Roma. Mais tarde, Bento fundou o mosteiro de Monte Cassino, 
criando a ordem dos monges beneditinos. Escolástica, inspirada por ele, fundou 
um mosteiro, de irmãs, com um pequeno grupo de jovens consagradas. Estava 
criada a Ordem das Beneditinas, que recebeu esse nome em homenagem ao ir-
mão, seu grande incentivador e que elaborou as leis dessa comunidade.

“Então Salomão disse: ‘Ó Senhor, edifiquei uma casa para tua morada, um templo 
onde vivas para sempre’.” (1Rs 8,12)

Oração

Celebrando a festa de Santa Escolástica, nós vos pedimos, ó Deus, a graça de imi-
tá-la, servindo-vos com caridade perfeita e alegrando-nos com os sinais do vosso 
amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

10 sexta-feira ......................................................................................................
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  BuSCA DA SAúDE

No sábado passado foi o dia dos enfermos. A busca da saúde é um dos bens mais 
importantes, por isso, sejamos solidários com todos os que sofrem vítimas de doen-
ças. Unamo-nos a todas as famílias e entreguemos à bondade divina nossa confiança 
e esperança. Quando vemos Jesus curar o surdo-mudo, por exemplo, Ele não está 
simplesmente resolvendo o problema de saúde de alguém, mas está criando condi-
ções para que essa pessoa possa ser integrada na comunidade em que vive, possa 
também discutir os seus valores e deixar de ser uma pessoa com dependência, pos-
sa ser protagonista da sua história e da sua própria vida. Portanto o benefício que        
Jesus propicia ao surdo-mudo vai muito além da simples cura. O cristão também 
não pode ficar parado. Ele nunca pode dizer que cumpriu a sua missão, pois ele deve 
estar sempre a caminho, sempre se lançando rumo aos novos trabalhos, prestando 
atenção aos apelos que a realidade lhe faz, buscando superar novos desafios e obs-
táculos, sempre olhando com misericórdia os irmãos e irmãs, procurando conhecer 
os seus problemas e necessidades e sendo a todos a manifestação do amor de Deus,  
que responde ao clamor dos seus filhos e filhas. Por isso, quando terminamos uma 
etapa da caminhada, devemos iniciar outra imediatamente, pois a proposta do Rei-
no exige isso. Saúde para todos!

“Ele tem feito bem todas as coisas: aos surdos faz ouvir e aos mudos falar.” (Mc 
7,37)

Oração

Olhai, ó Deus, para vossos filhos e filhas enfermos, com incansável amor; e, como 
confiamos plenamente na vossa graça, guardai-nos sob vossa proteção. Dai-nos a 
saúde do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

13 segunda-feira ...................................................................................................
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  O últIMO CRItéRIO

Todos nós queremos dar soluções rápidas para os nossos problemas e, por isso, 
podemos ser surpreendidos porque não conseguimos resolvê-los de forma satis-
fatória, e eles voltam a acontecer. Isso ocorre principalmente porque não paramos 
para refletir sobre o problema e não buscamos todos os meios necessários para 
a sua superação. O que faz com que, muitas vezes, não compreendamos corre-
tamente a mensagem de Jesus que, geralmente, são as diferenças que existem 
entre os nossos interesses e os dele. Assim, por exemplo, enquanto Jesus estava 
pensando na realização do Reino de Deus, seus discípulos estavam pensando em 
um reino puramente humano, fundamentado principalmente nas diferenças, nas 
relações de poder e na hierarquia social, econômica e política. A verdade é que, 
sempre que não nos colocamos em sintonia com o projeto de Jesus e não coloca-
mos o amor como o critério último das nossas vidas, podemos nos equivocar na 
compreensão do Evangelho e buscar interpretações que existem muito mais para 
legitimar os nossos interesses do que para nos conduzir à verdade proposta por 
Jesus e ao Reino de Deus.

“O Centurião disse: ‘Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Basta 
porém que digas uma palavra, e meu criado ficará curado’... Respondeu Jesus: ‘Vá, 
e lhe aconteça como você acreditou’. E nessa mesma hora o criado ficou curado.” 
(Mt 8, 8 e13)

Oração

Ó Deus, dai-nos acolher no coração a vossa Palavra e fazei de nós um povo unido 
na verdadeira fé e no fiel testemunho do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cris-
to, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

14 terça-feira ......................................................................................................
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  SIMplESMEntE ACREDItAR

“Assim Deus, desde o princípio e antes dos séculos, escolheu e preordenou para seu 
Filho uma mãe, na qual Ele se encarnaria e da qual, depois, na feliz plenitude dos 
tempos, nasceria; e, de preferência a qualquer outra criatura, fê-la alvo de tanto 
amor, a ponto de se comprazer nela com singularíssima benevolência. Por isso a 
cumulou admiravelmente, mais do que todos os anjos e santos, da abundância dos 
dons celestes, tirados do tesouro da sua divindade. Assim, sempre absolutamente 
livre de toda mancha de pecado, toda bela e perfeita, ela tem tal plenitude de ino-
cência e de santidade, que, depois da de Deus, não se pode conceber outra maior, 
e cuja profundeza, afora de Deus, nenhuma mente pode chegar a compreender. 
Ela e somente ela, a Mãe de Deus!” (Bem-aventurado Pio IX). Para muitas pessoas, 
Deus deve se manifestar constantemente para todos, pois somente assim o mundo 
poderá crer nele. Maria simplesmente acreditou na palavra de Deus e confiou na 
sua bondade. O que acontece é que, muitas vezes, as pessoas querem uma de-
monstração evidente da existência de Deus e da sua presença no nosso dia a dia. 
Porém Jesus é um sinal para nós. Jesus, pela sua palavra, é a presença de Deus em 
nosso meio e é nela que devemos crer.

“Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo 
de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseve-
rança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos 
torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma.” (Tg 1,2-4)

Oração

Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos, por 
vossa graça, acreditar fielmente em vós e viver de tal modo, que possais habitar 
em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

15 quarta-feira ......................................................................................................
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  nA pRESEnÇA DE DEuS

“Em toda a sua vida, Maria permaneceu oculta; por isso o Espírito Santo e a 
Igreja a chamam Alma Mater – Mãe escondida e secreta. Tão profunda era a sua 
humildade, que, para ela, o atrativo mais poderoso, mais constante, era escon-
der-se de si mesma e de toda criatura, para ser conhecida somente por Deus” 
(São Luís Grignion de Montfort). Pela oração, Maria se colocava na presença 
de Deus e estava vinculada com a prática da vontade de Deus. A nossa oração 
também será ouvida, e Deus irá nos conceder o bem que desejamos somente 
quando formos capazes de realizar o bem para com os nossos irmãos e irmãs. 
Sendo assim, Deus somente realizará por nós aquilo que nós queremos que Ele 
nos faça quando formos capazes de realizar pelos nossos irmãos e irmãs aquilo 
que eles precisam de nós, pois estaremos com isso cumprindo a vontade de 
Deus, e Ele, como recompensa, cumprirá a nossa vontade. Assim podemos dizer 
de coração: “Que seja feita, ó Deus, a vossa vontade”.

“Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vêm do alto; descem do Pai das luzes, 
no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade, Ele nos gerou, 
pela Palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criatu-
ras.” (Tg 1,17-18)

Oração

Deus eterno e Todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos, cada vez 
mais, um coração de filhos, como fez Maria, vossa Mãe, para alcançarmos um dia 
a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unida-
de do Espírito Santo. Amém.

16 quinta-feira ....................................................................................................
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  O CRIStÃO E A JuStIÇA

“Com razão se chama Maria, sobre todas as mulheres, cheia de graça, porque so-
mente Ela conseguiu uma graça tão singular, que nenhuma outra criatura tenha me-
recido semelhante, pois ficou cheia de graça e justiça. Todas as pessoas costumam 
falar em justiça, mas, para a maioria, o fundamento dessa justiça são princípios 
e valores humanos, principalmente o que está escrito nas leis. Para nós, cristãos, 
esse critério não é suficiente para entendermos verdadeiramente o que é justiça. 
Não é suficiente em primeiro lugar, porque nem tudo o que é legal é justo ou mo-
ral. Também devemos levar em consideração que todas as pessoas, embora sejam 
seres naturais, têm um dom de Deus, são participantes da vida divina, e como Deus 
é amor, o amor é para quem crê no único e verdadeiro critério da justiça. É por isso 
que, sempre que virmos uma pessoa fazendo o bem, buscando o que é justo, de-
veríamos usufruir daquele bem e procurar descobrir o amor de Deus que se torna 
manifesto em tudo o que de bom acontece nas nossas vidas, como fez Maria, a Mãe 
de Jesus.

“Se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e me 
siga. Pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria 
vida por causa de mim e do evangelho, a salvará.” (Mc 8,34-35)

Oração

Deus eterno e Todo-poderoso, ouvi as nossas súplicas e fazei-nos sempre justos. 
Assim como o vosso Filho único, revestido da nossa humanidade, fazei que nos 
apresentemos diante de vós com os corações purificados. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

17 sexta-feira ........................................................................................................
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  O AMOR gRAtuItO DE DEuS

“Evitemos todo juízo temerário e não condenemos a ninguém. Não te estabele-
ceu Deus por árbitro dos outros, nem tens autoridade para julgá-los”. (São João 
Crisóstomo). Um dos valores mais determinantes da nossa vida é a justiça, mas, 
muitas vezes, deixamos de lado a justiça de Deus para viver a justiça das pessoas, 
fundamentada na troca de valores e não na gratuidade de quem de fato ama. 
Quem ama verdadeiramente reconhece que Deus é amor e tudo o que somos e 
temos vem dele, como prova desse amor gratuito. Assim, as nossas atitudes não 
podem ser determinadas pelas diferentes formas de comportamento das pessoas 
que nos rodeiam, mas pelo amor gratuito de Deus. Somente Ele irá fazer com que 
sejamos capazes de superar toda forma de vingança e, em nome da justiça, procurar 
dar a nossa contribuição para que o mundo seja cada vez melhor, um mundo de 
irmãos. Jesus é o nosso modelo e guia para isso. Ele é luz que ilumina toda pessoa 
que vem a este mundo, vai na direção de todos os que se encontram no erro a 
fim de que se restabeleçam e possam entrar no Reino de Deus. Com base nisso, 
entendemos melhor a nossa missão: devemos ser transmissores da luz de Jesus e 
da justiça de Deus para que todos possam conhecer a Deus e realizarem-se como 
pessoas.

“‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’, e estais agindo bem. Mas se fazeis 
acepção de pessoas, cometeis pecado e a Lei vos acusa como transgressores.”      
(Tg 2,8-9)

Oração

Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros, gratuitos, justos e 
retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo, que possais habitar em nós. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

20 segunda-feira .................................................................................................
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  pARA FAzER JuStIÇA

“Santificado seja o vosso nome. Também pedimos, todos os dias, que sejamos san-
tificados. Necessitamos continuamente da graça divina para vivermos a justiça de 
Deus” (São Cipriano). É por isso que a justiça de Deus é muito diferente da justiça 
das pessoas. A justiça humana parte de dois pressupostos: o primeiro diz que a 
cada um deve ser dado o que lhe pertence, e o segundo afirma que cada pessoa 
deve receber os méritos pelo bem que promove. A justiça divina é aquela que dis-
tribui gratuitamente todos os bens e dá todas  as condições para que a pessoa 
possa ser feliz e ter uma vida digna. É por isso que Deus criou todas as coisas e as 
deu gratuitamente para cada um de nós. Sabemos que a justiça divina é aquela que 
não nos trata segundo as nossas faltas, mas age com misericórdia e nos convida a 
fazer o mesmo. Fazer justiça é dar direito, voz e participação ao que está de lado, 
excluído, esquecido, e respeitar seu jeito de ser e viver. Que Deus seja santificado 
em todos os nossos atos de amor praticados em benefício de nossos irmãos.

“Jesus chamou os Doze e disse-lhes: ‘Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último 
de todos e servidor de todos. Tomando uma criança colocou-a no meio deles”. E, 
pegando-a nos braços, disse a eles: ‘Quem acolhe uma destas crianças por causa do 
meu nome, é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe, não é a mim que está 
acolhendo, mas àquele que me enviou!’” (Mc 9,35-37)

Oração

Deus eterno e Todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que 
possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras que  instaurem a justi-
ça e a misericórdia divina sobre a terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

21 terça-feira ........................................................................................................
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  A DIgnIDADE DOS FIlhOS E DAS FIlhAS DE DEuS – CátEDRA 
DE SÃO pEDRO

Cada ser humano é chamado a viver como filhos e filhas de Deus. As distinções 
que existem na vida devem ser de cargos e funções, porque existem ministérios 
diferentes, mas todos têm sua dignidade: a de filhos e filhas de Deus. Todos, que 
nos dizemos discípulos e discípulas de Jesus, não podemos deixar os critérios do 
Evangelho de Jesus para viver segundo os critérios do mundo. No mundo, autori-
dade significa ocasião para a opressão e para a busca da satisfação dos próprios 
interesses, sejam de quais naturezas forem. O próprio Jesus nos fala que entre 
nós não deve ser assim. Ele é o modelo de autoridade para todos nós, pois sendo 
Deus, o Senhor de tudo, se fez servidor das pessoas e despojou-se de tudo, desde 
a sua condição divina até a sua vida humana, para nos resgatar e nos fazer parti-
cipantes da vida divina. Isso aconteceu a ponto de Ele se encarnar e tornar-se um 
de nós. 

“Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? 
Responderam: Uns dizem que é João Batista; outros, Elias; outros, Jeremias ou um 
dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respon-
deu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo! Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho 
de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai 
que está nos céus. Eu também lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construi-
rei minha igreja. E as portas do inferno nunca poderão vencê-la.” (Mt 16,13-17)

Oração

Senhor, tu nos chamas e confia a missão de testemunhar os valores do Evangelho. 
Concedei, nesta festa de unidade de toda a tua Igreja, que busquemos sempre co-
nhecer o que é reto e despojando-nos de toda a vaidade, realizemos tua vontade 
em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

22 quarta-feira ....................................................................................................
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  SER hOnEStO E VERDADEIRO

Todas as pessoas ficam contentes quando as outras falam o que elas querem ou-
vir, mas nem todas as pessoas ficam contentes quando as outras falam o que elas 
precisam ouvir. Todos nós estamos de acordo que devemos obedecer a Deus, mas 
sempre perguntamos por que devemos obedecer a Deus. Isso porque existem duas 
formas de obediência. A primeira é a obediência de quem reconhece o poder de 
quem manda e se submete a esse poder por causa das vantagens da obediência ou 
das consequências da desobediência. É aquele que diz que “manda quem pode e 
obedece quem tem juízo”. A segunda é de quem reconhece os valores que motivam 
a autoridade e assume esses valores como próprios, vendo na obediência a grande 
forma de concretização desses valores. Jesus não veio mudar a lei, mas mostrar as 
suas motivações, os seus valores, a fim de que a sua observância não seja um jugo, 
mas uma forma de realização pessoal. É assim que, como continuadores da missão 
de Jesus, devemos nós também dar a nossa contribuição para superar todas as 
intrigas, a fim de que todos tenham condições de conhecer e viver os valores do 
Reino de Deus.

Naquele tempo, disse Jesus: “quem vos der de beber um copo de água porque sois 
de Cristo, digo-vos em verdade: não perderá a sua recompensa. Mas o que fizer 
cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que uma 
pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançassem ao mar!.. O sal é bom. 
Mas se o sal perde o sabor, como fazê-lo readquirir o sabor? Tenham sal em vocês 
mesmos, e vivam em paz uns com os outros.” (Mc 9, 41-42;50)

Oração

Ó Deus da Vida, nos abençoai para sempre sermos obedientes à vossa Palavra e 
assim sermos sal que dá o bom gosto para a vida de todos. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém.

23 quinta-feira ......................................................................................................
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  FEStA DO CARnAVAl

Diz a tradição que, em torno de uns 10 mil anos antes de Cristo, homens, mu-
lheres e crianças se reuniam no verão, com os rostos mascarados e os corpos 
pintados, para espantar as coisas ruins da colheita. O carnaval vem desde as mais 
antigas celebrações que a humanidade fazia no período de colher seus alimentos 
e, ao mesmo tempo, de celebrar seus deuses pagãos. Os gregos festejavam com 
grandiosidade a celebração da volta da primavera, que simbolizava o renascer da 
natureza. O carnaval está ainda associado aos ciclos naturais da Terra. O período 
do final do inverno e entrada da primavera no hemisfério Norte era um momento 
de celebrar a beleza da natureza ressurgindo. O carnaval sempre se caracterizou 
por festas, divertimentos públicos, bailes de máscaras e manifestações folclóricas.

O divertimento, a alegria, a festa sempre fizeram parte da vida de Dom Bosco. Ele 
procurava envolver os jovens através do humor para que trilhassem o caminho do 
bem. Hoje também as casas salesianas têm como uma das principais caracterís-
ticas a leveza da alegria e do bom acolhimento. Por isso, com o espírito de Dom 
Bosco vamos celebrar o carnaval, este momento tão importante de nossa cultura.

Oração

Ó Deus da vida, eu bem sei que a alegria é um presente que vem de vós. Conce-
dei-nos, no carnaval, celebrar esta alegria com equilíbrio, força e vibração. Que o 
respeito pela dignidade da vida e das pessoas seja meu grande companheiro em 
todas as festas. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de descanso e diver-
são, e que vossos filhos possam aproveitar para valer de um abençoado carnaval. 
Amém.

24 sexta-feira ......................................................................................................
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  QuARtA-FEIRA DE CInzAS

A liturgia de Cinzas recorda-nos nossa condição de mortais: “Lembra-te de que és 
pó e ao pó hás de voltar.” (Gn 3,19) Ao iniciarmos a Quaresma, aceitemos o convite 
que a liturgia sabiamente nos faz: “Procurai o mérito, procurai a causa, procurai 
a justiça; e vede se encontrais outra coisa que não seja a graça de Deus.” (Santo 
Agostinho) No Antigo Testamento, os homens cobriam-se de cinzas para exprimir 
sua dor e humilhação. A celebração das cinzas é um convite à conversão: “Con-
vertei-vos e acreditai no Evangelho”. A conversão do coração a Deus é a dimensão 
fundamental desse tempo. Reconhecendo que somos pó e que ao pó voltaremos, 
que consigamos viver uma vida nova à semelhança do Cristo ressuscitado.  

“Diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e 
gemidos; rasgai o coração, e não as vestes; e voltai para o Senhor, vosso Deus; Ele 
é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o 
castigo.” (Jl 2,12-13)

Oração

Concedei-nos, ó Deus Todo-poderoso, iniciar com este dia o tempo da Quaresma 
com uma disposição que nos fortaleça no combate contra tudo que provoca o mal 
entre nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

1 quarta-feira .............................................................................................................
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  tEMpO DA QuARESMA

Tempo de amor, por isso tempo de mudanças e ousadias. É tempo de deserto. 
Quarenta dias de escuta profunda de si mesmo e do mundo. Quarenta dias de 
encontros e desencontros com a realidade e consigo, dentro e a partir dessa rea-
lidade. São muitas realidades. São muitos encontros e desencontros. Celebramos 
o esforço, a sinergia de tantos irem em busca da Verdade, em busca da felicidade 
que “habita em cada um de nós”, como o ar que respiramos... Busca de fazer 
acontecer o desejo político e espiritual de um mundo melhor, de gente melhor, de 
relações renovadas e reinventadas. (Paulo Ueti)

“É repartir seu alimento com o esfaimado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir 
os maltrapilhos, em lugar de desviar-se de seu semelhante. Se expulsares de tua 
casa toda a opressão, os gestos malévolos e as más conversações; se deres do teu 
pão ao faminto, se alimentares os pobres, tua luz levantar-se-á na escuridão, e tua 
noite resplandecerá como o dia pleno.” (Is 58, 7,10)

Oração

Pedimos-te, Senhor, converte nosso coração de pedra em coração generoso. 
Transforma nosso olhar de desconfiança em olhar de esperança e militância. 
Muda nossa vida solitária em vida solidária! Converte-nos, Senhor, e seremos o 
que realmente somos! Em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

2 quinta-feira ...........................................................................................................
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  é DEuS QuE EStá nO COntROlE

“Imagine-se como uma casa. Deus vem e reconstrói a casa. A princípio, você com-
preende o que Ele está fazendo. Ele está tapando os buracos e consertando o telha-
do para que não haja mais goteiras, e assim por diante. Você sabe que esse tipo de 
trabalho precisa ser feito, portanto não se surpreende. Mas, de repente, Ele come-
ça a atingir a casa de um jeito que dói tremendamente e não faz sentido algum. O 
que Ele está fazendo? A explicação é que Ele está construindo uma casa muito dife-
rente da que você esperava, colocando um compartimento extra aqui, mais piso ali, 
construindo torres, fazendo jardins. Você pensou que se tornaria numa pequena, 
porém decente, casa de campo; mas Ele está construindo um palácio. Ele mesmo 
pretende morar no palácio” (C. S. Lewis). Em muitos momentos de nossa vida, não 
compreendemos os fatos que estamos passando. Sentimo-nos abandonados por 
Deus, que nada mais terá solução. Percebemos então que nossa fé está tão peque-
na, ainda menor do que o grão de mostarda. Precisamos ser remodelados por Deus. 
Nossa vida não pode ser a mesma, uma rotina diária sem mudanças. Tudo em nós 
precisa ser melhorado a cada instante. Confie, Deus está no controle. Nós ficamos 
preocupados com o hoje, esquecemos que Deus está bem mais à frente.

“Então brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depres-
sa; à frente, caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás 
o Senhor, e Ele te atenderá, pedirás socorro, e Ele dirá: ‘Eis-me aqui’.” (Is 58,8-9)

Oração

Ó Deus, assisti com vossa bondade nossas penitências do cotidiano, para que vi-
vamos interiormente as práticas da bondade e da misericórdia de uns para com os 
outros. Que saibamos colocar nossa vida em vossas mãos. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

3 sexta-feira ...............................................................................................................
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  OtIMISMO E ESpERAnÇA

Para nós, cristãos, a verdade é uma pessoa, é Jesus. Portanto ninguém fora dele 
a possui plenamente, nem mesmo a Igreja. Aqueles que pretendem ser “donos 
da verdade”, que não admitem dúvidas, terminam sendo intolerantes em aceitar 
outros posicionamentos e vão se fechando a tudo o que se apresente diferente 
ou incompreensível ao seu esquema. No entanto, só Deus é a verdade. A verdade 
é Deus, Deus é amor, portanto a verdade é o amor, é a caridade. Deus é infinito e 
sempre tem o novo para nos mostrar. “Caminhemos vigilantes e em alerta, pois 
o pouco que cochilarmos, podemos nos precipitar em um abismo. Não somos 
nós mais perfeitos que Davi, que, por ter-se descuidado um pouco, despencou 
no abismo da maldade” (São João Crisóstomo). A vida sempre manda seguir em 
frente, trabalhar, agir, esperar e confiar. Mas como seguir avante com ideias tur-
vas e desesperanças? Sem esperança, a vida é uma pesada carga. Para conseguir 
firmeza de pensamento, retidão e melhorias, livre de um peso, há que, primeiro, 
crer no infinito amor de Deus, senti-lo por dentro, acreditar que pode melhorar, 
vencer obstáculos, ter preparo e luz interior, depois seguir em frente sem desfa-
lecimentos. Tenha confiança em dias melhores. Lute. Desenvolva habilidades e 
riqueza interior. O otimismo, a esperança, o ânimo eliminam o peso da vida.

“Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. Não jureis 
falso por meu nome, profanando o nome do Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor. 
Não explores o teu próximo nem pratiques extorsão contra ele, mas temerás o teu 
Deus. Eu sou o Senhor. Não conspires, caluniando, contra a vida do teu próximo. Eu 
sou o Senhor. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.” (Lv 19,11-18)

Oração

Convertei-nos, ó Deus, nosso Salvador, para que a celebração desta Quaresma nos 
transforme, anime nossa esperança e nos ilumine com os vossos ensinamentos. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

6 segunda-feira........................................................................................................
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  DIA MunDIAl DA ORAÇÃO

Anatoli Levitin, um escritor e historiador russo, passou anos numa prisão na Sibéria, 
onde as petições a Deus pareciam ficar congeladas no chão. Contudo, ele voltou 
muito bem espiritualmente. “O maior milagre de todos é a oração”, ele escreveu. 
“Eu preciso apenas me voltar mentalmente para Deus e imediatamente sinto uma 
força que toma conta de minha alma, de todo o meu ser. O que é isso? Onde eu, 
um homem velho e insignificante, cansado da vida, pode obter essa força que me 
renova e me salva, elevando-me acima da terra? Ela vem de fora de mim, e não há 
poder no mundo que possa resistir a ela.”

“Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela 
oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz 
de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês 
em Cristo Jesus.” (Fl 4,5-7)

Oração

Não sou de rezar muito, e bem o sabes. E a minha oração é tão pequena. Tão frágil 
que eu nem sei se chega lá no céu. Eu sei que és meu amigo e não duvido. Mas tem 
um não dentro de mim que me faz ser assim. Um pouco amigo teu e um pouco 
ateu. Um pouco publicano e um pouco fariseu. Tu falas mais comigo do que eu 
falo contigo. No teu silêncio imenso, falas muito mais que eu. E eu que falo tanto 
a tanta gente. Falar eu sei, rezar é que eu não sei. Por isso, meu Senhor, se tens aí 
algum milagre para me dar, ensina-me a fazer silêncio. Ensina-me a querer rezar! 
(Pe. Zezinho)

7 terça-feira ...............................................................................................................
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  DIA DAS MulhERES – CREDO DAS MulhERES

• Creio em Deus, que criou a mulher e o homem à sua imagem, que criou o 
mundo e recomendou aos dois sexos o cuidado da terra. (Gn 1-2)

• Creio em Jesus, filho de Deus, nascido de uma mulher, Maria, que escutava as 
mulheres e as apreciava, que morava em suas casas e falava com elas sobre o 
Reino, que tinha mulheres discípulas que o seguiam e o ajudavam com os seus 
bens. (Mt 27,55; Lc 10,38)

• Creio em Jesus, que falou de teologia com uma mulher junto a um poço e lhe 
revelou, pela primeira vez, que ele era o Messias, que a motivou a ir e contar 
as grandes novas à cidade. (Jo 4,7ss)

• Creio em Jesus, sobre quem uma mulher derramou perfume em casa de Si-
mão, que repreendeu aos homens convidados que a criticavam; creio em Je-
sus, que disse que essa mulher seria lembrada pelo que havia feito: servir a 
Jesus. (Mt 26)

• Creio em Jesus, que curou uma mulher no sábado e lhe restabeleceu a saúde, 
porque era um ser humano. (Lc 13,10ss)

• Creio em Jesus, que comparou Deus com uma mulher que procurava uma mo-
eda perdida, com uma mulher que varria, procurando a sua moeda. (Lc 15,8ss)

• Creio em Jesus, que considerava a gravidez e o nascimento com veneração, 
não como um castigo, mas como um acontecimento libertador, uma metáfora 
de transformação, um novo nascer da angústia para a alegria. (Mt 24,8; Jo 
3,4ss)

• Creio em Jesus, que se comparou à galinha que abriga os seus pintinhos debai-
xo de suas asas. (Mt 22,37)

• Creio em Jesus, que apareceu primeiro à Maria Madalena e a enviou a trans-
mitir a impressionante mensagem da ressurreição: Ide e contai. (Lc 24)

• Creio na universalidade do Salvador, em quem não há judeu nem grego, escra-
vo nem homem livre, homem nem mulher, porque todos somos um na salva-
ção. (Gl 3,28)

• Creio no Espírito Santo, que se move sobre as águas da criação e sobre a terra.
• Creio no Espírito Santo, o espírito feminino de Deus, que nos criou e nos fez 

nascer, e, qual uma galinha, cobre-nos com suas asas.

8 quarta-feira ...........................................................................................................
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  AS OBRAS DE DEuS

A esperança do cristão provém-lhe, antes de mais, do fato de ele saber que o Senhor 
está nele e na humanidade inteira. Tal esperança provém-lhe igualmente do fato de 
ele saber que outras pessoas estão também empreendendo ações convergentes de 
justiça e de paz. Existe, de fato, por detrás de uma aparência de indiferença, no co-
ração de cada pessoa, uma vontade de vida fraterna e uma sede de justiça e de paz, 
que importa simplesmente despertar. “Deus está no meio de nós ou, antes, nós no 
meio dele. Onde quer que estejamos, Ele nos vê, nos toca: na oração, no trabalho, 
à mesa, na conversa” (São Cláudio La Colombière). Deixemos Deus falar da paz em 
nós. Jesus veio para nos mostrar o amor misericordioso de Deus. É por isso que a 
vida de quem é discípulo de Jesus consiste em fazer as obras do Reino de Deus, que 
são obras de paz, para manifestar a sua presença no meio das pessoas. Ou seja, é 
deixar de lado as próprias obras para que, como enviado por Jesus, realize as obras 
de Deus e faça a paz prevalecer entre todos.

“Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei, e a porta vos será aberta. Pois 
todo aquele que pede recebe; quem procura encontra; e a quem bate a porta será 
aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá 
uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas 
boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos 
que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. 
Nisso consiste a Lei e os profetas.” (Mt 7,7-12)

Oração

Dai-nos, ó Deus, pensar sempre o que é reto e realizá-lo com solicitude para que 
colaboremos na implantação de vosso Reino. E como só podemos existir em vós, 
fazei-nos viver segundo a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

9 quinta-feira .............................................................................................................
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  QuEREMOS VER JESuS

Uns peregrinos gregos que vieram celebrar a Páscoa dos judeus aproximaram-se 
de Felipe com uma petição: “Queremos ver Jesus”. Não é curiosidade. É um desejo 
profundo de conhecer o mistério que se encerra naquele homem de Deus. Tam-
bém a eles lhes pode fazer bem. Jesus é visto preocupado. Dentro de alguns dias, 
será crucificado. Quando lhe comunicam o desejo dos peregrinos gregos, pronun-
cia umas palavras desconcertantes: “Chega a hora em que será glorificado o Filho 
do Homem”. Quando for crucificado, todos poderão ver com claridade onde está 
a sua verdadeira grandeza e a sua glória. Provavelmente ninguém entendeu nada. 
Mas Jesus, pensando na forma de morte que o espera, insiste: “Quando eu for 
elevado sobre a terra, atrairei todos até mim”. Que se esconde no crucificado para 
que tenha esse poder de atração? Apenas uma coisa: o seu amor incrível a todos. 
Percebemos que Jesus veio nos trazer algo realmente novo e não apenas colocar 
rótulos novos nas coisas velhas que já existiam antes da sua vinda ao mundo.

“Se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, e guardar todas as 
minhas leis, e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. 
Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da 
justiça que praticou.” (Ez 18,21-22)

Oração

Concedei, ó Deus, que vossos filhos e filhas se preparem dignamente para a festa 
da Páscoa, de modo que esta Quaresma frutifique em todos nós a alegria de ser-
mos filhos e filhas de Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

10 sexta-feira ......................................................................................................
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  A VERDADEIRA RElIgIÃO

Devemos procurar Jesus para que, a partir do encontro pessoal com Ele, possamos 
conhecer o próprio Pai, que é Deus. Quando isso acontece, deixamos as coisas da 
terra, porque assumimos novos valores e encontramos em Deus uma nova motiva-
ção para viver: a motivação das coisas de Deus, que é presença viva em nós. A fonte 
dessa motivação é o dom do Espírito Santo que é derramado sem medida sobre 
nós e faz com que reconheçamos nas palavras de Jesus as palavras do próprio Deus, 
que são fonte de verdadeira alegria e de felicidade eterna para todos os que creem 
nelas e as colocam em prática no dia a dia. A prática pedagógica de Jesus deve ser 
a grande luz para nós. Devemos viver o Evangelho para a realidade das pessoas, 
de suas experiências de vida, dos seus valores e das suas expectativas. Precisamos 
criar a necessidade da mensagem de Jesus no coração das pessoas, como Jesus, 
que, baseado na necessidade da comida, do pão, cria a necessidade do pão da 
vida eterna. É por isso que a verdadeira religião é aquela que cria valores e leva as 
pessoas à maturidade em todos os sentidos, para que livremente possam optar por 
Jesus e por seu projeto para a humanidade.

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ‘Sede misericordiosos, como tam-
bém o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis 
e não sereis condenados; perdoai, e sereis perdoados. Dai e vos será dado’.” (Lc 
6,36-38)

Oração

Ó Deus, que, para remédio e salvação nossa, nos ordenais a prática da caridade, 
concedei que possamos evitar todo mal e cumprir de coração os mandamentos do 
vosso amor, vivendo a religião que nos dignifica e promove a vida. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

13 segunda-feira ...................................................................................................
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  MOVIDOS pElO AMOR

O amor é invisível. Só o podemos ver nos gestos, nos sinais e na entrega de quem 
nos quer bem. Por isso, em Jesus crucificado, na sua vida entregue até à morte, 
podemos perceber o amor insondável de Deus. Na realidade, só começamos a ser 
cristãos quando nos sentimos atraídos por Jesus. Só começamos a entender algo 
da fé quando nos sentimos amados por Deus. Para explicar a força que se encerra 
em sua morte na Cruz, Jesus utiliza uma imagem simples que todos podemos en-
tender: “Se o grão de trigo não cai na terra e morre, fica infecundo; mas, se morre, 
dá muito fruto”. Se o grão morre, germina e faz brotar a vida; mas se se encerra no 
seu pequeno invólucro e guarda para si a sua energia vital, permanece estéril. Essa 
bela imagem descobre-nos uma lei que atravessa misteriosamente a vida inteira. 
Não é uma norma moral. Não é uma lei imposta pela religião. É a dinâmica que 
torna fecunda a vida de quem vive movido pelo amor. É uma ideia repetida por 
Jesus em diversas ocasiões: “Quem se agarra egoisticamente à sua vida coloca-a 
a perder; quem sabe entregá-la com generosidade gera mais vida”. É assim que 
nossa vida só será abundante, quando for vivida plenamente em Jesus.

“Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está 
nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso Guia, Cristo. 
Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar 
será humilhado, e quem se humilhar será exaltado.” (Mt 23,9-12)

Oração

Guardai, Senhor Deus, a vossa Igreja para que, movida pelo amor e com a vossa 
constante proteção, auxilie todas as nossas fraquezas humanas; livrai-nos cons-
tantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

14 terça-feira ......................................................................................................
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  DIA DA ESCOlA – O QuE é uMA ESCOlA?

“Escola é o lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, 
programas, horários, conceitos… Escola é, sobretudo, gente, gente que trabalha, 
que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador 
é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola 
será cada vez melhor conforme cada um se comportar como colega, amigo, irmão. 
Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a nin-
guém, nada de ser como o tijolo, que forma a parede indiferente, frio, só. Importan-
te na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, 
é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se “amarrar nela”! Ora, é lógico… 
Numa escola de amigos, de gente para conviver e aprender, vai ser fácil estudar, 
trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz.” (Paulo Freire)

“Jesus ensinava e os discípulos se maravilhavam com o seu ensinamento, porque 
os ensinava como quem tem autoridade, e não como os doutores da lei” (Mc 1,22)

Oração

“Obrigado, Senhor, pela minha escola! Ela tem muitos defeitos. Como todas as es-
colas têm. Ela tem problemas e sempre terá. Mas estamos juntos. E o que há de 
mais lindo em minha escola é que ela é acolhedora. É como se fosse uma grande 
mãe que nos abraçasse para nos liberar somente no dia em que estivermos prepa-
rados para voar. É isso. Ela nos ensina nossa vocação. O voo. Nascemos para voar, 
mas precisamos saber disso. Obrigado, Senhor, pela minha escola! Por tudo o que 
de nós nasceu e nasce nesse espaço. Aqui, posso te dizer que sou feliz. E isso é o 
mais importante. Amém.” (Gabriel Chalita)

15 quarta-feira ......................................................................................................
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  A BOA nOtíCIA

Jesus já tinha uma religião e não pensava em escolher outra. Era um judeu piedoso 
e fiel. O que o incomodava, justamente, era aquilo que os especialistas da religião 
haviam feito com a fé de Israel. Ao ler os quatro Evangelhos, vemos claramente 
que a disputa de Jesus com os mandatários de sua religião se centrava na distor-
ção ou deturpação da imagem de Deus por parte dos que se acreditavam donos 
da religião, do templo e da lei. Haviam posto sobre os ombros do povo um peso 
tão insuportável, que era impossível de carregar. Um sem-número de rubricas, 
ritos, prescrições. A esses então Jesus anunciou uma boa notícia, um Evangelho: o 
projeto do Pai, o Reino era para eles também. Mais ainda: eles seriam os primeiros 
a entrar, pois eram humildes, se reconheciam pecadores, se sabiam necessitados 
de misericórdia e perdão, e não se achavam donos do dom de Deus. Ao fazer isso, 
Jesus não queria atacar nem agredir a religião de seus pais, na qual havia nascido 
e a qual amava. Desejava apenas que a pureza do Reino de Deus pudesse conti-
nuar e crescer em toda a sua verdade. Porém, por isso mesmo, foi considerado 
blasfemo. Acusaram-no de agir contra a religião, de colocar em perigo a religião.

“Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor; é como a 
árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da umidade, e 
por isso não teme a chegada do calor: sua folhagem mantém-se verde, não sofre 
míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos.” (Jr 17,7-8)

Oração

Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos 
vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na 
fé e eficientes nas obras, como Vós nos ensinastes ao instaurar o Reino de Deus. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

16 quinta-feira ....................................................................................................
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  SACRAMEntOS SÃO SInAIS

Há sacramentos humanos que são sinais e expressão de valores humanos. Há sinais 
que são o reconhecimento da presença de Deus e do seu amor em nossas vidas e na 
história humana. Ou fazem referência explícita à nossa relação com Deus e ao com-
promisso do cristão com o seu projeto humanizador. São os sacramentos divinos. 
Suas expressões e ritos, sinais sensíveis, são criações da cultura e da tradição da 
Igreja, atualizados ao longo dos séculos. Sacramentos divinos são incontáveis. Tudo 
o que nos faz sentir a presença de Deus na história humana é sacramento. Mas a 
Igreja privilegia alguns muito especiais e os celebra com ritos plenos de significado. 
Esses sacramentos correspondem às realidades humanas mais marcantes referidas 
a Deus. Nem sempre a essência humanizadora desses sacramentos, o seu significa-
do mais profundo e os compromissos deles decorrentes são bem compreendidos 
por muitos cristãos. É dessa forma que devemos colocar a nossa felicidade onde se 
encontram os verdadeiros valores. Somente quem coloca a sua felicidade nos valo-
res eternos, representados nos sinais visíveis de Deus que está entre nós, encontra 
em Deus a sua plena satisfação.

“Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão; eu te formei e te cons-
tituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos ce-
gos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas.” (Is 42,6-7)

Oração

Concedei, ó Deus, ao vosso povo as alegrias e os sinais visíveis e permanentes da 
vossa bondade e da vossa misericórdia de Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

17 sexta-feira ........................................................................................................



M
A

R
Ç

O

43

  SÃO JOSé – CElEBRADO DIA 19

O nome “José” significa “Deus acrescenta um filho” ou “Deus cumula de bens”, 
em hebraico. É um nome muito conhecido. No dia 19 de março, celebramos a 
festa daquele José que serviu de modelo para todos os outros: José de Nazaré, o 
carpinteiro. São José é visto como o homem do silêncio e da humildade. É tam-
bém o homem do trabalho para sustentar sua família; é o homem justo, correto, 
obediente, de fé profunda e totalmente disponível à vontade de Deus. José tinha 
a profissão de carpinteiro. Era um artesão simples e modesto. E foi essa profissão 
que ele ensinou a Jesus. Não sabemos quando José morreu. Provavelmente foi 
pouco antes de Jesus começar sua pregação pública. O Papa Pio IX declarou São 
José como protetor de toda a Igreja Católica, e o Papa Pio XII o propôs como mo-
delo para os  trabalhadores. 

“Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando 
Ele completou doze anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os 
dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Je-
rusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que Ele estivesse na caravana, 
caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes 
e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 
Três dias depois, o encontraram no Templo. Estava sentado no meio dos mestres, 
escutando e fazendo perguntas.” (Mt 1,41-46)

Oração

Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível o plano de Deus. 
Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a confiança. Já que tudo podeis jun-
to a Jesus e a Maria, mostrai-nos a vossa bondade. São José, a quem Deus confiou 
o cuidado da mais santa família, sede, nós vos pedimos, o pai e protetor da nossa 
família. São José, rogai por nós que recorremos a vós! Amém.

20 segunda-feira .................................................................................................
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  OlhOS nA Fé

O caminho da experiência de sermos filhos de um Deus que é Pai bondoso, amo-
roso, misericordioso nos faz irmãos uns dos outros. Assim fazendo, Jesus coloca o 
eixo da presença de Deus no ser humano. Anuncia que, quando alguém está ferido 
à beira do caminho, há que deter-se e socorrê-lo, atendê-lo com todo o amor e des-
velo possíveis. E não ir correndo para o templo porque se está atrasado para a cele-
bração. Quem se detém e pratica o amor para com o próximo ferido e desamparado 
encontra a Deus. Com a morte de Jesus e a experiência de sua ressurreição, seus 
seguidores começaram a anunciar seu nome, e um movimento de fé criou-se em 
torno dele. Com base nas experiências do dia a dia das pessoas, Jesus vai mostran-
do as verdades do Reino de Deus. Jesus mostra a necessidade de acolhermos a sua 
mensagem, de tal modo que ela produza muitos frutos para nós e para todos. Ele, 
Jesus, mostra-nos a necessidade de olharmos, com os olhos da fé, a vida e tudo o 
que nos cerca, a fim de que possamos tirar da realidade lições de vida que nos apro-
ximem cada vez mais de Deus e nos ajudem a descobrir e a realizar a sua vontade.

“Então Pedro se aproximou de Jesus e lhe perguntou: ‘Senhor, quantas vezes devo 
perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus lhe respondeu’ 
Não lhe digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete’”. (Mt 18, 21-22)

Oração

Concedei-nos, ó Deus Todo-poderoso, que, pelos olhos da fé e pelo esforço da vi-
vência do bem e da paz, possamos, a exemplo de Jesus, servir os que mais neces-
sitam e chegarmos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

21 terça-feira ........................................................................................................
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  DIA MunDIAl DA águA

Nosso planeta tem cerca de dois terços só de água. Pela lógica, parece haver água 
sobrando para a população, não é? É um absurdo falar em crise da água? Sabemos 
que a água é indispensável para a vida das pessoas, animais e plantas, e que nosso 
planeta não suportaria a vida como ela é hoje se não existisse a água.

A água é um dom que Deus concede a todos em abundância. No dilúvio e no êxodo 
bíblico, a água serviu para um novo começo e para a purificação nos momentos 
de retomar a caminhada. Deus continua a nos beneficiar com a água para nosso 
sustento e sobrevivência. O próprio batismo cristão usa da água e mostra que sim-
boliza a fonte de renovação no Espírito Santo. E Jesus Cristo prometeu fazer jorrar 
a água viva de seu Espírito para os que nele creem.

Oração da água

Bendito sejais, ó Deus Criador, pela água, criatura vossa, fonte de vida para a Ter-
ra e os seres que a povoam. Bendito sejais, ó Pai Providente, pelos rios e mares 
imensos, pela bênção das chuvas, pelas fontes refrescantes, pelas águas secretas 
do seio da terra. Dai-nos, ó Espírito de Deus, um coração fraterno e solidário, para 
usarmos a água com sabedoria e prudência e para não deixar que ela falte a ne-
nhuma de vossas criaturas. E concedei-nos com fartura a água viva que brota de 
vosso coração e jorra para a vida eterna. Amém.

22 quarta-feira ....................................................................................................
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  pRuDênCIA E SABEDORIA

Vamos pensar hoje sobre a virtude da prudência como sabedoria. A prudência é 
uma virtude que significa ser sempre honesto consigo e com o outro. Ninguém 
pode “levar vantagem” se quiser viver um mundo mais justo, humano, bonito e feliz 
para todos. Quantas vezes nos arrependemos de ter agido ou sido imprudentes no 
falar, no olhar, no agir e no pensar? “Por que eu disse isso?” “Por que eu fiz aquilo?” 
Deus nos mostra o caminho, para cada um dos seus filhos, e sua palavra nos ajuda 
a dar direcionamento à nossa vida. Ter prudência é ter sabedoria. Sabedoria é um 
bem muito valioso. É o bem que mais rende, mais lucra, mais produz resultados 
bons para nossa vida. De tudo o que nos esforçamos para conseguir, a sabedoria, 
que vem da prudência, é a luz que sempre nos mostra as atitudes a tomar, que pos-
tura ter e o que dizer diante de cada situação que temos de encarar.

“Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a 
um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.” (Mt 7,24) Jesus, nosso 
mestre, nos diz que ser firmes, como uma casa feita na rocha, é conhecer, saber e 
viver seus ensinamentos para que a vida seja melhor, mais bonita e feliz para todos.

Oração

Ó Deus Todo-poderoso, concedei-nos o dom da sabedoria, a fim de que, cada vez 
mais, gostemos das coisas que são justas e belas. Que prefiramos, com alegria, as 
coisas de Deus, que é bondade e bem pleno, e que nos unamos para sempre a Jesus 
no “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”, a fim de que todos se sintam filhos 
e filhas do mesmo Pai. Por Jesus Cristo, vosso  Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

23 quinta-feira ......................................................................................................
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  O EnCOntRO

Cada um que passa em nossa vida passa sozinho. Porque cada pessoa é única para 
nós, e nenhuma substitui outra. Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, 
mas não vai só. Leva um pouco de nós mesmos e nos deixa um pouco de si mes-
mo. Há os que levam muito, mas não há os que não levam nada. Há os que deixam 
muito, mas não há os que não deixam nada. Essa é a mais bela realidade da vida. 
A prova tremenda de que cada um é importante e que ninguém se aproxima do 
outro por acaso” (Saint-Exupéry). Encontrar Jesus abre caminhos para o encontro 
com Deus e com outras pessoas. No entanto, encontrar Jesus é estar aberto ao 
que Ele nos mostra nos fatos e acontecimentos diários. Se nos abrirmos a esse en-
contro com Ele, veremos que nos mostra que o seu amor e a sua presença não são 
algo abstrato nas nossas vidas, mas que a sua presença é sempre amor concreto, 
força de superação e conquista do novo.

Aproximou-se de Jesus um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo 
que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os man-
damentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, 
Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de 
todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas 
as tuas forças; este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: 
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que 
estes. (Mc 12, 28-31)

Oração

Ó Deus, quisestes que vosso Filho se fizesse homem no seio da virgem Maria e 
passasse por nossa vida; dai-nos participar da divindade do nosso redentor, que 
proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por Nosso Senhor Jesus Cris-
to, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

24 sexta-feira ......................................................................................................
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  QuEM é O CRIStÃO

O cristão é um cidadão do mundo. Ser cidadão é ter consciência de que se é sujeito 
de direitos. Direito à vida, à liberdade, à igualdade e à vivência plena de sua reli-
giosidade. Mas cidadania pressupõe também deveres. O cidadão tem de saber das 
suas responsabilidades como membro da família humana. Somente assim se chega 
ao objetivo principal da política em seu sentido mais amplo, ou seja, o bem comum. 
Jesus orienta os seus discípulos para que façam a diferença e que suas ações sirvam 
de testemunho para este mundo. Hoje somos nós que continuamos o projeto de 
Jesus de Nazaré, somos os cristãos, os seguidores dos seus ensinamentos. Isso nos 
chama a uma cidadania universal e nos dá o direito de sermos filhos e filhas de 
Deus, o que nos convoca, também, a viver e a pôr em prática o que Jesus viveu.

“Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas 
obras e glorifiquem o Pai que está nos céus.” (Mt 5,16) O cristão tem uma missão 
especial no mundo, e essa missão deve aparecer como se fosse uma vela enorme, 
iluminando os caminhos das pessoas.

Oração do cristão

Ó meu Deus, eu vos amo de todo o meu coração. Dou-vos graças por todos os be-
nefícios que me fizestes, especialmente por me haverdes feito cristão e sempre me 
acompanhado. Creio em vós. Espero em vós. Ofereço-vos tudo o que hoje fizer e 
peço-vos que me livreis de todo o mal. Amém.

27 segunda-feira ...................................................................................................
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  A VERDADEIRA VIDA

A essência da fé cristã é compreender que essa essência quase sempre obscurecida 
é assumir, pelo batismo e sua confirmação, a responsabilidade de empenhar-se na 
edificação do Reino de Deus na história humana. Isso se faz pelas práticas concre-
tas de promoção da justiça e do amor, da solidariedade e da partilha, do respeito 
absoluto à dignidade da pessoa humana, da superação de toda exclusão e dis-
criminação social. É pela construção de uma sociedade fraterna e igualitária que 
prefigura, aqui e agora, a vida eterna prometida: “Seja feita a tua vontade, assim 
na terra como no céu”. A vida e as atitudes de Jesus sempre causaram reações 
contraditórias de aceitação ou rejeição. A morte de Jesus também não foi dife-
rente. Para os principais dentre os judeus, a morte de Jesus significou a realização 
dos seus planos e uma vitória conquistada no sentido da manutenção da ordem 
estabelecida. Para o poder romano, não significou nada, pois Ele foi mais um entre 
os muitos que são condenados à morte. Mas para quem amava e acreditava em 
Jesus, houve um momento de esperança e de alegria, antes que a morte chegasse, 
trazendo o sofrimento, a dor e a separação. Pois é, muitas vezes, pela dor e pela 
morte que encontramos a verdadeira vida e fazemos a ressurreição.

“Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: 
‘Queres ficar curado?’. O doente respondeu: ‘Senhor, não tenho ninguém que me 
leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na 
minha frente’. Jesus disse: ‘Levanta-te, pega tua cama e anda’. No mesmo instan-
te, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar.” (Jo 5,6-9)

Oração

Deus, prepare o coração dos vossos filhos e filhas para acolher com amor, fervor 
e alegria o mistério pascal para anunciar ao mundo a vossa salvação. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

28 terça-feira ......................................................................................................
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  VER DEuS

O primeiro passo para compreender e aceitar Jesus como modelo para homens e 
mulheres de todos os tempos é compreender e aceitar a sua humanidade verdadei-
ra. Jesus esteve sujeito plenamente às nossas mesmas limitações humanas, tornan-
do-se igual a nós em tudo, menos no pecado. Essa diferença única quer significar 
que Jesus nunca se colocou contra o projeto de Deus. De alguma forma, a gota de 
chuva aparecerá de novo, o vento permitirá que velejemos de novo, mar afora, e 
as palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos pa-
lavras para melhorar os olhos. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. 
O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. Eu quero desaprender para 
aprender de novo. Raspar as tintas com que me pintaram. Quero começar sempre 
buscando na fonte, Jesus, a inspiração para cada dia e para cada situação, e assim 
serei parceiro, parceira da “nova humanidade”. Ter visão perfeita é enxergar os ou-
tros com os olhos de Deus, com os olhos do coração. Deus está sempre vindo ao 
nosso encontro, mas precisamos estar abertos à sua presença, precisamos querer 
vê-lo.

“Em verdade, em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele 
que me enviou tem a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte 
para a vida.” (Jo 5,24)

Oração

Ó Deus, que recompensais os méritos dos justos e perdoais aos pecadores, sede 
misericordioso para conosco e nos alcançai o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

29 quarta-feira ......................................................................................................
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  AS EXIgênCIAS DA MISSÃO

Jesus foi um homem comum, carpinteiro em Nazaré até a vida adulta. Sua di-
vindade esteve oculta, inclusive para ele mesmo. Demonstrou sempre a vontade 
natural e o gosto de viver. Na sua vida pública, fez amigos e amigas, convivia com 
o povo e tinha uma personalidade cativante. Num primeiro momento, integrou-se 
ao grupo de seguidores de João Batista. A adesão à proposta e à pregação de João 
é formalizada pelo batismo, que significa justamente integração a um grupo ou a 
uma comunidade. Pouco depois, Ele mesmo passou a pregar, a anunciar o Reino, 
assumindo a sua missão. Foi tomando consciência da sua vocação. Sua pregação 
era arrebatadora e muitos o seguiam. As exigências da missão que assumiu não 
impediram que visitasse amigos, fosse a festas e vivesse o seu cotidiano normal, 
animado pelo impulso de socialização, como uma pessoa comum. O Reino de 
Deus, o Evangelho precisa ser levado a todos, aos corações das pessoas, onde 
quer que elas estejam. Se somos todos filhos do mesmo Pai e queremos encon-
trar e ver Jesus hoje, também devemos estar abertos a Ele e reconhecer que sua 
presença está nos mais pobres e necessitados e que, por isso, precisam da nossa 
caridade.

“Lembra-te de teus servos Abraão, Isaac e Israel, com os quais te comprometeste, 
dizendo: ‘Tornarei os vossos descendentes tão numerosos quanto às estrelas do 
céu; e toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como 
herança para sempre’.” (Ex 32,13)

Oração

Nós vos pedimos, ó Deus de bondade, que, renovados pelas boas obras, cum-
pramos nossa missão, perseveremos nos vossos mandamentos e vivamos com 
intensidade esse tempo de Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

30 quinta-feira ....................................................................................................
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  A IMpORtânCIA DE REtIRAR-SE

Jesus desenvolveu uma personalidade firme e assumiu um projeto de vida claro, 
fruto de reflexão madura e da sua consciência crítica em relação às pressões a 
que estava sujeito. Construiu uma identidade que não o deixava ceder a pressões. 
Quando elas se tornavam muito fortes, Jesus se retirava para um lugar deserto, no 
campo ou na montanha, para refletir e tomar decisões. O episódio das tentações 
no deserto ilustra esse aspecto da sua identidade. Com efeito, logo que Jesus co-
meçou a sua vida pública e se apresentou como o Messias esperado, afloraram as 
expectativas dos judeus de diferentes grupos sociais e religiosos. O povo em geral, 
cada grupo, segundo os seus interesses e concepções religiosas ou políticas, es-
perava um determinado tipo de Messias. Uns queriam aquele que saciaria a fome 
dos famintos por uma intervenção mágica e poderosa sobre a natureza, transfor-
mando pedras em pães. Outros esperavam um rei que os libertasse da corrupção 
política. Outros desejavam um enviado com poder divino que viesse, com as suas 
legiões de anjos, impor a todos as suas leis e normas religiosas contra os que não 
a respeitavam. Jesus, porém, é bem mais que isso. Ele nos mostra que somos nós 
os responsáveis para que o amor se instaure e uma humanidade nova se construa.

“Em alta voz, Jesus ensinava no Templo, dizendo: ‘Vós me conheceis e sabeis de 
onde sou; eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse, 
não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e Ele foi quem me 
enviou’.” (Jo 7,28-29)

Oração

Ó Deus, Jesus, ao retirar-se para a intimidade convosco, mostrou-nos os auxílios 
necessários à nossa vida; dai-nos recebê-los com alegria e vê-los frutificar em nos-
so meio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

31 sexta-feira ........................................................................................................
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  OS pRInCípIOS DA JuStIÇA E DO AMOR

Jesus desenvolve todas as suas potencialidades humanas, vive a sua vocação e age 
segundo o seu carisma, anunciando o Reino de Deus. O Reino se faz presente na 
história humana sempre que acontece a humanização, ou seja, quando se concre-
tizam relações humanas e estruturas sociais fundadas nos princípios da justiça e do 
amor. Esse impulso humanizador é plenamente realizado por Jesus, que cria condi-
ções objetivas para que outros homens e mulheres igualmente vençam os obstáculos 
à sua própria realização pessoal. Os pobres, oprimidos, excluídos da sociedade do 
seu tempo, recebem esse anúncio como uma boa notícia. Por isso, Jesus manda 
dizer a João que o Evangelho, que significa boa notícia, é anunciado aos pobres e 
todos têm o direito a essa boa e nobre notícia. Sabemos que, se nos fechamos ao 
próprio Deus, simplesmente nós nos tornamos incapazes de ver sua presença no 
nosso dia a dia e dificultamos a sua ação, que visa principalmente ao nosso bem.

“Jesus se levantou e disse: ‘Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?’. Ela 
respondeu: ‘Ninguém, Senhor’. Então Jesus lhe disse: ‘Eu também não te condeno. 
Podes ir e, de agora em diante, não peques mais’.” (Jo 8,10-11)

Oração

Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos 
passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da vossa glória 
pelos princípios da justiça e do amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

3 segunda-feira..........................................................................................................
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  COnStRuIR O MElhOR

“E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair so-
bre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas 
traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir 
de testemunho contra vós e devorar vossas carnes, como fogo. Amontoastes te-
souros nos últimos dias. Vede: o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos 
campos, que deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores che-
gou aos ouvidos do Senhor. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa 
vida, cevando vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o 
assassinastes, ele não resistiu a vós.” (Carta Tiago) A denúncia de Tiago atravessa 
dois milênios e chega até nós, advertindo-nos para a injustiça que permanece no 
mundo. O desafio aos cristãos é o dever da denúncia corajosa de toda forma de 
exploração, dominação e marginalização dos pobres numa sociedade de competi-
ção cruel e desigual. E o engajamento efetivo na luta pela construção de um país 
e um mundo melhor, prenúncio do Reino de Deus. Deus condena quem não sabe 
dividir o que tem com quem é menos favorecido.

“Perguntaram-lhe, pois: ‘Quem és tu, então?’. Jesus respondeu: ‘O que vos digo, 
desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar, também. 
Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para 
o mundo’. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus 
continuou: ‘Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou 
e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. 
Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre 
faço o que é de seu agrado’.” (Jo 8,25-29)

Oração

Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço para que, em nossos dias, cres-
ça em número, santidade e justiça o povo que vos serve na construção de um 
mundo melhor e mais bonito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo. Amém.

4 terça-feira .............................................................................................................
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  SER DISCípulO

Todo aquele que quer seguir a Jesus deve estar pronto para enfrentar os proble-
mas decorrentes desse seguimento. Ser discípulo de Jesus significa não aceitar os 
contravalores que estão presentes no mundo e que não permitem que haja vida 
e vida em abundância, mas lutar contra esses contravalores como causa de sofri-
mento e, ao mesmo tempo, anunciar os valores do Evangelho. Ser discípulos de 
Jesus significa ser profeta da Nova Aliança e arcar com todas as consequências. O 
seguimento de Jesus tem uma série de implicações e não permite meio termo, pois 
exige radicalidade. Ou seguimos Jesus ou não seguimos, não existe seguimento até 
certo ponto ou de acordo com as minhas condições, o seguimento é incondicional. 
O próprio Deus, que é amor infinito e poderia ter feito tudo sozinho, quis que todos 
nós participássemos de sua missão, fazendo de todos nós colaboradores seus. A 
nós, cabe corresponder a esse amor por meio do nosso envolvimento e da vivência 
desse Deus amoroso para com todas as pessoas.

“Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e 
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” (Jo 8,31-32)

Oração

Ó Deus de misericórdia, iluminai nossos corações e ouvi com paternal bondade 
aqueles que hoje sofrem, estão doentes, abandonados, com fome e com frio. Tor-
nai-nos vossos discípulos para transformar o que deve ser melhorado. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

5 quarta-feira .............................................................................................................
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  JEJuAR

Somos convidados a preparar a nossa vida e trilharmos o caminho da conversão. 
Nesta Quaresma, que o nosso caminho seja contemplar, nos gestos, nas palavras 
e ações de cada dia, os propósitos: jejuar de julgar os outros. – Descobrir Cristo 
que vive neles. Jejuar de palavras que ferem. – Dizer frases que curam. Jejuar do 
egoísmo. – Viver na gratuidade. Jejuar da inquietude. – Procurar viver com paci-
ência. Jejuar do pessimismo. – Encher-me de esperança. Jejuar de preocupações. 
– Confiar mais em Deus. Jejuar das queixas e das exigências. – Dar graças a Deus 
pela maravilha da minha vida. Jejuar da angústia. – Rezar com mais frequência. 
Jejuar da amargura e do ressentimento. – Praticar o perdão. Jejuar da importância 
que dou a mim mesmo. – Ser compassivo com os outros. Jejuar do pessimismo e 
desalento. – Encher-me do entusiasmo da fé.

“Uma voz grita: abram no deserto um caminho para Javé; na região da terra seca, 
aplainem uma estrada para o nosso Deus. Que todo o vale seja aterrado, e todo 
monte e colina sejam nivelados; que o terreno acidentado se transforme em planí-
cie, e as elevações em lugar plano.” (Is 40, 3-5)

Oração

Pai nosso, que estais no céu, durante esta época de conversão, tende misericórdia 
de nós. Que nossa oração, nosso jejum e nossas boas obras transformem o nosso 
egoísmo em generosidade. Abri nossos corações à vossa Palavra, fortalecei a nos-
sa fé, ajudai-nos a ser cada dia melhores e a fazer o bem. Que transformemos as 
injustiças, a escuridão e a dor em vida, alegria e amor. Amém.

6 quinta-feira ...........................................................................................................
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  JEJuM SAlESIAnO – DOMIngO DE RAMOS

“Diga aos meus jovens que não é só na Quaresma, mas em todo tempo e lugar, 
façam sempre jejum, esmola e oração. O jejum dos jovens salesianos é trabalho e 
esforço. Por isso não há lugar para preguiçosos, acomodados, fugitivos da realida-
de, refugiados dos compromissos da vida. Mas o trabalho deve ser acompanhado 
da temperança, que não é só um abster de comida e bebida em excesso, mas é 
moderação em tudo, bom senso, equilíbrio. Assim, não deve haver lugar para ra-
dicalismos, fundamentalismos, individualismos, posições extremadas que rompem 
a unidade, impedem as amizades e minam a convivência saudável. A temperança 
‘tempera’ todo o nosso modo de pensar e fazer, seja conosco, seja com os outros.” 
(Cadernos Salesianos, 2010) Celebrar a Semana Santa é tempo de revisão de vida, 
de penitência, de reconhecer com humildade e confiança onde estão nossas defici-
ências e buscar o perdão e a força de Deus. 

“A numerosa multidão estendia suas vestes pelo caminho, enquanto outros corta-
vam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam à 
frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: ‘Hosana ao Filho de Davi! Bendito o 
que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus!’.” (Mt 21,8-9)

Oração

Se meu passo é vacilante, converte-me, Senhor! Se minha fé é fraca, converte-me, 
Senhor! Se minha mente está conturbada, converte-me, Senhor! Se minhas mãos 
são rudes, converte-me, Senhor! Se meus olhos são imparciais, converte-me, Se-
nhor! Se minha língua é cruel, converte-me, Senhor! Se minhas intenções são más, 
converte-me, Senhor! Se meu coração é frágil, converte-me, Senhor! Converte-me, 
Senhor! Amém.

7 sexta-feira ...............................................................................................................
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  ESMOlA SAlESIAnA – SEMAnA SAntA

“Esmola é símbolo da caridade, do amor, da fraternidade. O amor é o núcleo da 
solidariedade, pois o nosso Deus é caridade, é amor. Olhando para os jovens hoje, 
às vezes me pergunto: será que eles se amam? Eles se perdoam?
Procuram compreender-se, respeitar-se, acolher-se nas diferenças? Se os jovens 
não se amam, não é possível viver o espírito de família. Não bastam as amizades 
(que frequentemente excluem os não amigos), é preciso amor autêntico, perdão 
verdadeiro, capacidade de aceitação dos outros, paciência e respeito ao ritmo 
de cada um. A esmola salesiana acontece na medida em que formos capazes de 
doação. Doar não apenas coisas materiais, mas doar-se: tempo, conhecimento, 
experiência, trabalho, esforço. É um dar-se sem medidas, sem olhar a quem. É ser 
expressão do amor de Deus no mundo.” (Cadernos Salesianos, 2010)

“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como 
um bronze que soa ou um címbalo que retine. O amor é paciente, o amor é benéfi-
co, não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, não 
procura o seu próprio interesse, não se irrita nem guarda ressentimento. Não se 
alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo 
espera, tudo suporta.” (1Cor 13,1-13)

Oração

Deus nosso, invocamos tua luz, tua direção, tua paz. Protege-nos das forças do 
mal. Neste tempo de conversão, mudança de vida e novos rumos para a tua e 
nossa Páscoa, transforma-nos em poetas e profetas do teu Reino, testemunhas 
credíveis do amor. Amém.

10 segunda-feira .................................................................................................
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  ORAÇÃO SAlESIAnA – SEMAnA SAntA

“A oração salesiana não deve ser confundida com repetição de fórmulas. Somos 
filhos de Deus e é fundamental que, em cada dia, nos coloquemos como filhos 
amorosos diante do Pai, fazendo isso conscientemente, não rotineiramente, como 
quem recita uma fórmula mágica sem pensar no que diz e, pior, sem pôr o coração 
no que diz com a boca. A oração verdadeira não é nada mais do que orientar cons-
cientemente, cada dia, nosso ser, nossa vida, nosso estudo, nosso trabalho para o 
Pai. A oração deve preceder nossas ações, perpassar tudo o que somos e fazemos 
e culminar nossas atividades. Ela precisa povoar nosso coração e mente com as 
boas intenções, sendo presença de qualidade junto às pessoas. Rezar é conectar a 
realidade humana com o divino e viver nossa humanidade de forma divina, isto é, 
elevar-nos e elevar o mundo até Deus, mediante atitudes que façam a diferença e 
respeitem o diferente, e ser, para os outros, presença de Deus ao mundo.” (Cader-
nos Salesianos, 2010)

“Orai sem cessar.” (1Ts 5,17) “E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vo-lo 
farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em 
meu nome, vo-lo farei.” (Jo 14,13-14) “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, 
e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe; aquele que procura, acha; e ao 
que bater, se lhe abrirá.” (Lc 11,9-10)

Oração

Que a terra abra caminhos sempre à frente dos teus passos. Que o vento sopre 
suave aos teus ombros. Que o sol brilhe sempre cálido e fraterno no teu rosto. Que 
a chuva caia suave entre teus campos. E até que nos tornemos a encontrar, Deus te 
guarde no calor do teu abraço; e até que nos tornemos a encontrar, Deus te guarde. 
Deus nos guarde no carinho do beijo e do nosso abraço. Amém. (Paulo Ueti)

11 terça-feira ........................................................................................................
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  A huMAnIDADE DE JESuS – SEMAnA SAntA

Na Quinta-feira, festejamos a instituição da Eucaristia, do Sacerdócio e do Man-
damento do Amor. Na Eucaristia, Jesus transforma o pão e o vinho em seu corpo 
e seu sangue. O mandamento do amor, deixado por Jesus como herança, ensina a 
lavarmos os pés uns dos outros, como Ele, nosso Senhor e Mestre o fez. A Missa 
do Crisma e da Renovação das Promessas Sacerdotais nos recordam que somos 
o povo sacerdotal, somos chamados a viver santamente e a proclamar a glória 
de Deus no mundo. Ao mesmo tempo, Jesus instituiu o sacerdócio ministerial, 
para que os sacerdotes, ungidos pelo Espírito de Cristo e com sua autoridade, 
continuem a ser para o povo sacerdotal aquilo que Ele foi e continua a ser através 
deles: sacerdote, profeta e pastor. Na Missa vespertina, a Ceia do Senhor, somos 
convidados a sentar à mesa pascal com Cristo. A instituição da Eucaristia é sinal 
e sacramento da “vida doada”, de Jesus, em sacrifício amoroso pela salvação da 
humanidade. No “lava-pés”, Ele nos deixou o exemplo, para que o imitemos no 
serviço humilde e dedicado aos irmãos. O mistério que iremos celebrar passa pela 
paixão e morte, mas chega à alegria da Ressurreição, da Vida Nova. 

“Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de 
novo. E disse aos discípulos: ‘Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais 
Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, 
vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exem-
plo, para que façais a mesma coisa que eu fiz’.” (Jo 13,12-15)

Oração

Senhor nosso Deus, que a vossa humanidade nos faça amar-vos acima de tudo; 
multiplicai em nós a vossa graça e concedei que possamos celebrar com muita fé 
a paixão e morte de Jesus e chegarmos à Vida Nova celebrando a Ressureição de 
vosso Filho. Assim seja.

12 quarta-feira ....................................................................................................
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  páSCOA DA RESSuRREIÇÃO

A palavra “páscoa” quer dizer passagem. Todos os anos, os hebreus festejavam a 
Páscoa para recordar sua saída do Egito, passando através do Mar Vermelho. Tam-
bém os cristãos comemoram a Páscoa todos os anos, para lembrar a ressurreição 
de Cristo. Ressurreição quer dizer voltar à vida, ressurgir, vencer a morte. Depois 
de morrer na cruz, o corpo de Jesus foi colocado num túmulo novo por alguns de 
seus amigos. Isso aconteceu na Sexta-Feira Santa. No domingo, bem cedo, duas 
mulheres foram visitar a sepultura de Jesus. Um anjo de Deus, que lá estava, disse 
a elas: “Não temais! Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui: res-
suscitou”. (Mt 28,5-6) Como já havia dito tantas vezes a seus discípulos, Jesus tinha 
vencido a morte e voltado à vida. Nós também acreditamos na ressurreição. Um 
dia, Deus receberá a todos nós em seu Reino de amor e liberdade.

Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo; pois eu sei que 
buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como 
havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide pois, imediatamente, e dizei 
aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante 
de vós para a Galileia; ali o vereis. Eis que eu vo-lo tenho dito. E, saindo elas pres-
surosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos 
seus discípulos. E, indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai 
ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés, e o 
adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais; ide dizer a meus irmãos que vão à 
Galileia, e lá me verão. (Mt 28, 5-10)

Oração

Jesus, você venceu a morte e voltou à vida. Depois da tristeza da Sexta-Feira Santa, 
é muito grande a nossa alegria. Mas ainda não podemos vê-lo, porém um dia o ve-
remos. Mas, desde já, você é para nós um companheiro fiel. Você é o nosso Deus. 
Esteja sempre conosco. Amém.

17 segunda-feira .................................................................................................
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  páSCOA é pASSAgEM

Uma árvore, antes de ser árvore, é semente. A semente incha, quebra-se, nasce a 
raiz e brota a planta. A raiz se esconde na terra, e os galhos procuram o sol. Ver é 
dar passos, é mudar e se transformar... A vida é como a árvore que não para: ou 
cresce ou morre. Páscoa é mudança, é passagem de uma vida egoísta, fechada, 
para uma vida que se comunica. A árvore tem muitas sementes. Se a semente não 
se abre e produz outras sementes, termina morrendo e se torna inútil. Mas, se 
morre para dar outras sementes, torna-se fonte de vida.

Páscoa é passar de uma atitude individualista e egoísta para um sentido comu-
nitário. Páscoa é compromisso com o outro; é se organizar para ajudar. Páscoa 
é libertação de qualquer escravidão. A gente pode aceitar essa passagem ou re-
jeitá-la. Mas não adianta disfarçar-se de boas intenções ou de boas maneiras. A 
Páscoa de Cristo é um recado para dar, é a participação de todos para construir 
a escola e a comunidade. É a coragem para ser responsável. A Páscoa de Cristo é 
feita de todos os passos que se dão para morrer e ressuscitar.

Oração

Senhor, ajuda-nos a ser sementes de ressurreição para todos os que passam por 
nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a ser sementes de transformação e de comunhão. 
Senhor, ajuda-nos a ajudar a quem de nós precisar. Amém.

18 terça-feira ........................................................................................................
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  páSCOA E RESSuRREIÇÃO

O que tem a ver coelho com ovos, seus símbolos com a ressurreição de Jesus ou 
a fuga dos hebreus do Egito comandada por Moisés? Os ovos são o símbolo do 
nascimento. No ovo, há uma vida por vir ao mundo. É o eterno milagre da vida que 
renasce todos os dias. Renascer é nascer, e nós mesmos renascemos constante-
mente. A fuga dos hebreus é o fim da escravidão de um povo. É um recomeço, um 
renascer. A escravidão equivale à morte, escravizar equivale a tirar a vontade de 
alguém, equivale a tirar sua vida. Libertar-se da escravidão é viver de novo, é renas-
cer, é estar sempre começando tudo de novo. Jesus é a ressurreição. Esse eterno 
milagre que nos encanta é o milagre da vida que a Páscoa nos relembra todos os 
anos.

Páscoa é a ressurreição que faz a vida recomeçar todos os dias. Páscoa é o dia de 
renascer, começar tudo de novo. De nos libertamos do mal que nos machuca. Aban-
donar tudo o que é velho e antigo e olhar para frente com coragem. Páscoa é dia de 
começar tudo novamente com nova e revigorada vida.

Oração

Jesus, concede-nos a graça de sermos menos egoístas e mais solidários para com 
aqueles que precisam. Que jamais nos esqueçamos de ti e de que sempre estarás 
conosco, não importa quão difícil seja nosso caminhar. Obrigado, Senhor, pelo mui-
to que temos e pelo pouco que possamos vir a ter. Por nossa vida e pela ressurrei-
ção que nos dás com a tua ressurreição. Obrigado, Senhor. Amém.

19 quarta-feira ....................................................................................................
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  DEuS QuER A VIDA

A felicidade está sempre naquilo que nós mais valorizamos na nossa vida. É justa-
mente aqui que nós achamos o elemento de análise principal para encontrarmos 
a causa de tanto sofrimento e tanta dor que estão presentes no mundo de hoje. 
Deus é o valor absoluto e somente a partir dele pode haver felicidade verdadeira. 
É por isso que, em silêncio com Deus, aprendo a ser moldado. Meu Criador e Se-
nhor, aquele que me consola, aquele que sara as minhas feridas, aquele que me 
limpa, aquele que me ensina, aquele que me faz andar ao encontro da sua vonta-
de, ensinando-me que os obstáculos e as dificuldades do caminho são para o meu 
bem. Sou obra inacabada, e o melhor lugar para uma obra em construção estar 
é nas mãos de seu Criador, totalmente entregue, submisso e sensível à sua voz e 
ao seu amor. Aprendo a desaprender, desprendo-me daquilo que está enraizado 
e debilita minhas forças e não me permite crescer. Sou como um jardim entregue 
nas mãos do jardineiro que prepara a terra, rega, retira as ervas daninhas, retira as 
pragas e planta aquilo que o atrai, aquilo que é sua vontade para mim de acordo 
com seu tempo e com meu preparo. O Jardineiro me ensina mesmo quando as 
raízes mortas são arrancadas e dói. Ele me ensina a estar na sua dependência e 
a confiar que tudo que Ele faz é para o meu bem. Estou debaixo dos cuidados do 
Jardineiro, que é o meu Deus.

“Por que estais preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas 
mãos e meus pés: sou eu mesmo! Tocai em mim e vede! Um fantasma não tem 
carne, nem ossos, como estais vendo que eu tenho.” (Lc 24,38-39)

Oração

Ó Deus, por vossos cuidados de Pai, que reunistes povos tão diversos no louvor do 
vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter no coração 
a mesma fé e, na vida, a mesma caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

20 quinta-feira ......................................................................................................
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  DIA MunDIAl DO lIVRO – FOI OntEM 23/04

O livro é um amigo. Com ele viajamos, conseguimos viajar, viajar. Para além do ho-
rizonte, além do mar. Ao ler um livro, posso ser nuvem que flutua no céu, ou barco 
que corta as ondas de um sereno mar. Posso voar, flutuar, ou cantar, até percorrer 
um arco-íris nas asas da imaginação. Um livro pode contar uma história de uma vida 
de amor ou de tristeza, para sempre marcada no coração. Um livro pode também 
informar-nos da injustiça, da angústia, da tristeza que rodeia o mundo. Afinal, o 
livro é um companheiro. A nossa missão é sermos continuadores da missão do pró-
prio Cristo, e esta não pode ser reduzida à dimensão espiritual da pessoa humana, 
mas deve levar em conta a pessoa como um todo, considerando todas as dimen-
sões da existência humana. Queremos caminhar justamente na santidade de Dom 
Bosco, aquela que ele nos ensinou: “Fazer tudo e viver para a glória de Deus e, de 
modo particular, a salvação dos jovens” (Dom Bosco). Para isso: “Encontre o tempo 
para refletir, é a fonte da força. Encontre o tempo para brincar, é o segredo da ju-
ventude. Encontre o tempo para ler, é a base do saber” (Antiga canção irlandesa).

“No princípio existia a Palavra, e a Palavra estava junto de Deus, e a Palavra era 
Deus. No princípio ela estava junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela 
nada foi feito. O que estava nela era vida, e a vida era a luz dos seres humanos”. 
(Jo 1, 1-4)

Oração

Concedei, ó Deus Todo-poderoso, que, procurando conhecer a vossa sabedoria e 
sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

24 segunda-feira .................................................................................................
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  DIA DE SÃO MARCOS, EVAngElIStA

Quem procura ter os olhos, os ouvidos e o coração abertos para a mensagem 
de Jesus entende o que Ele quer dizer, como o fez o apóstolo e evangelista Mar-
cos. Mas quem vive preocupado com interesses mesquinhos, busca de satisfação 
pessoal, fundamentando a sua vida no egoísmo, não entende o que Jesus quer 
dizer. Somente quem ama verdadeiramente a Jesus o reconhece como verdadeiro 
Mestre e faz a experiência de sua presença viva e amorosa no seu dia a dia. É essa 
a experiência que faz a pessoa seguir os ensinamentos de Jesus. No entanto, sa-
bemos que a contradição faz parte da vida de todos nós porque, se, por um lado, 
temos a presença da graça de Deus em nossas vidas, por outro, conhecemos a 
realidade das maldades como consequência da tendência para o mal. É por isso 
que todos nós falamos muito em felicidade e todas as pessoas desejam e buscam 
ser felizes. Mas somente aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, buscan-
do uma abertura para ele e para os irmãos e as irmãs, no sentido de viver cada 
vez mais e melhor o amor, podem entender Jesus, pois essas pessoas procuram 
abrir espaço para que a graça de Deus atue, condição fundamental para que haja 
de fato a felicidade.

Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes: Ide por todo 
o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, 
mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem: 
expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, pegarão serpentes 
e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal; imporão as mãos aos en-
fermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao 
céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda 
parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres 
que a acompanhavam. (Mc 16,15-20)

Oração

Deus eterno e Todo-poderoso, que restaurastes vosso amor com a humanidade, 
concedei-nos realizar em nossa vida o mistério da fé e da confiança plena em vós, 
como o desenvolveu vosso apóstolo São Marcos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

25 terça-feira ........................................................................................................
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  COnhECER E REAlIzAR A VOntADE DE DEuS

O conhecimento de Deus é diferente de todas as outras formas de conhecimento 
das quais o ser humano é capaz. De fato, temos diversas formas de conhecimento, 
como o racional, o científico, o senso comum, entre outros, que encontram a sua 
origem na nossa relação com as coisas. Com Deus, a coisa é diferente. A mente hu-
mana é incapaz de, por si só, chegar até o conhecimento de Deus. Só conhecemos 
a Deus porque, no seu infinito amor, Ele se revelou a todos nós. É o amor de Deus 
que, sabendo que somos incapazes de chegar até ele, vem até nós. Jesus não quer 
que nós sejamos seus servos, pois o amor que Ele tem por nós não permite isso. O 
apóstolo São João nos diz que Jesus não chama os seus seguidores de servos, mas 
de amigos, porque lhes revelou tudo o que o Pai lhe deu a conhecer. E Jesus vai mais 
além, Ele nos mostra que quer que todos os que Ele ama e o amam sejam membros 
da sua família, participem da sua vida divina. Para demonstrar o amor que temos 
por Jesus, não basta apenas afirmar o amor que se sente por ele, é preciso ir além, 
é preciso conhecer e realizar a vontade de Deus. Somente quem faz a vontade de 
Deus ama verdadeiramente a Jesus, torna-se membro da sua família e participa da 
sua vida.

“Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não 
sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para 
que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus.” (Jo 3, 20-21)

Oração

Imploramos, ó Deus, a vossa clemência que renova a dignidade humana, realiza 
a vontade do Pai e nos traz a esperança de dias melhores. Para isso, concedei-nos 
acolher sempre com amor o que celebramos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

26 quarta-feira ....................................................................................................
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  O MAIOR MAnDAMEntO

O amor é sentimento complexo, objeto da ciência, além de ser estudado pela 
Filosofia, pela Teologia e tantas outras ciências. O amor é a mensagem central na 
perspectiva cristã, princípio e ápice da moralidade; é a vocação suprema do ser 
humano, conforme nos ensina São João na sua primeira carta. Jesus, o Mestre, 
disse que não há prova maior de amor que dar a vida pelos amigos, o que Ele fez 
ao longo de sua jornada e na hora derradeira. São Paulo, na Primeira Carta aos 
Coríntios, em uma das mais belas páginas da Bíblia, escreve sobre o amor. Viver 
a dimensão do amor exige que se comece fazendo o que é necessário, depois o 
que é possível, e de repente o “impossível”. O que temer? Nada. A quem temer? 
Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm três grandes privi-
légios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Senhor, 
dê-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que 
não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Pois apenas 
um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras; ninguém é suficientemen-
te perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém é totalmente destitu-
ído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. 

“Aquele que vem de cima é sobre todos; aquele que vem da terra, fala da terra. 
Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu isso testifica; 
e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse 
confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras 
de Deus; pois não lhe dá Deus o Espírito por medida.  O Pai ama o Filho, e todas 
as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna” (Jo 
3,31-35)

Oração

Fazei, ó Deus Todo-poderoso, que vivamos o amor maior que nos ensinastes e 
sejamos filhos da luz que resplandece na alegria de filhos redimidos e abençoados 
por vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

27 quinta-feira ......................................................................................................
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  DIA DO tRABAlhO – CElEBRADO nO DIA 1º DE MAIO

Tudo em nossa vida pode ser simplesmente uma obrigação, ou pode ser uma ma-
neira de encontrar-nos com Deus. Três operários trabalhavam numa obra, quando 
um homem aproximou-se. “O que você está fazendo?”, perguntou ao primeiro ope-
rário. “Estou ganhando a vida!”, disse mal-humorado. O visitante virou-se para o 
segundo operário e fez a mesma pergunta. “Estou quebrando pedras”, respondeu 
ele. Finalmente, o visitante aproximou-se do terceiro homem e fez a mesma per-
gunta. “Estou construindo uma catedral”, foi a resposta. Os três faziam a mesma 
coisa. Mas apenas o terceiro compreendia sua tarefa.

Estou ganhando a vida? Estou quebrando pedras? Ou estou construindo uma ca-
tedral? O que estou fazendo com a vida que recebi? “Bom mesmo é ir à luta com 
determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, 
porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. 
Mas vivi! E ainda vivo! Não passo pela vida. E você também não deveria passar! 
Viva!” (Augusto Branco)

Oração

Rezando por todos os trabalhadores do país, entregamos nas mãos de Maria a vida, 
a luta, o esforço, o tempo empenhado que cada um dedica na construção de uma 
vida digna. Que o desempenho de uma profissão fortaleça relações de justiça e 
auxilie na concretização de uma sociedade digna e sustentável para todos. Ave Ma-
ria...

28 sexta-feira ......................................................................................................
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  A AlEgRIA DO AMOR DE DEuS

“O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Por 
isso, não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. E se quiser fazer com fé, é 
preciso assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. 
Assim, a medida do amor é amar sem medida, já que o mundo é um livro, e quem 
fica sentado em casa lê somente uma página” (Santo Agostinho). É por isso que a 
felicidade que Deus nos transmite é muito maior que as alegrias momentâneas que 
alimentam a sociedade moderna. Somos desafiados a olhar para dentro de nosso 
coração e sairmos de nosso próprio egoísmo. Como cristãos, devemos ser reconhe-
cidos pela alegria de termos encontrado o amor de Deus em nós e devemos anun-
ciar esse amor a todos, inclusive aos que já são batizados. O nosso batismo é um 
compromisso de entrega ao amor de Deus que se expande na nossa vida. Somos 
convidados a transmitir as verdades fundamentais da nossa fé a todas as pessoas 
que nos rodeiam, especialmente por meio do nosso testemunho.

“Jesus respondeu: ‘Em verdade, em verdade, eu vos digo: estais me procurando não 
porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos 
não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eter-
na, e que o Filho do homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo’. 
Então perguntaram: ‘Que devemos fazer para realizar as obras de Deus?’. Jesus 
respondeu: ‘A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou’.” (Jo 6,26-29)

Oração

Ó Deus, mostrai-nos sempre o vosso amor e a vossa luz da verdade para que pos-
samos andar com retidão e no bom caminho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

2 terça-feira ...............................................................................................................
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  DIA MunDIAl DA lIBERDADE DE IMpREnSA

Liberdade de imprensa é a capacidade de um indivíduo publicar e acessar infor-
mação, através de meios de comunicação em massa, sem interferência. Pelo fato 
de a comunicação estar no centro das atividades humanas, pode ser uma ponte 
que abre novas possibilidades. O Papa Francisco, na mensagem do 46º Dia Mun-
dial das Comunicações Sociais, “Silêncio e palavra: caminho de evangelização”, 
diz: “[...] silêncio e palavra: dois momentos da comunicação que se devem equili-
brar, alternar e integrar entre si para se obter um diálogo autêntico e uma união 
profunda entre as pessoas. Quando palavra e silêncio se excluem mutuamente, a 
comunicação deteriora-se, porque provoca certo aturdimento ou, no caso contrá-
rio, cria um clima de indiferença; quando, porém, integram-se reciprocamente, a 
comunicação ganha valor e significado”.

O silêncio é parte integrante da comunicação e, sem ele, não há palavras densas 
de conteúdo. No silêncio, escutamo-nos e conhecemo-nos melhor a nós mesmos, 
compreendemos com maior clareza o que queremos dizer ou aquilo que ouvimos 
do outro, discernimos como exprimir-nos. Por isso é necessário criar um ambiente 
capaz de equilibrar silêncio, palavra, imagens e sons.

Oração

Se Deus fala ao homem mesmo no silêncio, também o homem descobre no silên-
cio a possibilidade de falar com Deus e de Deus. Educar-se em comunicação quer 
dizer aprender a escutar, a contemplar, para além de falar. Que Maria, cujo silên-
cio “escuta e faz florescer a Palavra”, nos ajude a silenciar. Ave Maria...

3 quarta-feira ...........................................................................................................
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  lADAInhA DA pAz

Chega de escuridão. Queremos a luz da vida. Chega do silêncio do medo. Quere-
mos o barulho dos gestos de amor. Chega de balas que se perdem. Queremos vidas 
que se encontram. Chega da doença da solidão. Queremos a bênção da comunhão. 
Chega de razões que justificam a guerra. Queremos as razões do amor. Chega o ape-
nas falar de paz. Queremos colhê-la, lá onde verdadeiramente brota, no pomar dos 
nossos atos de justiça. Chega de esperar por sinais da paz. Queremos ajudar a cons-
truí-los. Senhor, ajuda-nos a transformar as armas do mundo em novos empregos; 
as bombas dos poderosos em pesquisas para curar; as intenções destruidoras em 
forças construtoras de um novo tempo, uma nova sociedade, um novo ser. Senhor, 
ajuda-nos a forjar contigo o milagre da paz. É assim que Jesus age por compaixão 
em relação aos sofrimentos e às dificuldades do povo de sua época. Ele ama com 
amor eterno, e o seu amor se transforma em solidariedade e em gesto concreto. 
Jesus não para diante das dificuldades que são apresentadas, porque sabe que o 
amor supera todas as dificuldades.

“Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E 
o pão que eu vou dar é a minha carne, para que o mundo tenha vida”. (Jo 6, 50-51) 

Oração

Deus eterno e Todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez 
mais um coração de filhos e que, na busca e construção da paz, alcancemos a he-
rança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

4 quinta-feira .............................................................................................................
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  SAntO DOMIngOS SáVIO – O DIA é 6 DE MAIO

Um santo especialmente querido de tantos meninos e de mães que estão à espera 
de um bebê ou desejam ter um. Certo dia, quis Dom Bosco mostrar um sinal de 
especial benevolência aos seus jovens da casa e lhes ofereceu a possibilidade de 
pedirem o que ele lhes pudesse dar, prometendo-lhes que o faria. Todos pode-
mos imaginar os extravagantes pedidos feitos pelos meninos. Sávio, tomando um 
papel, escreveu apenas cinco palavras: “Peço que me faça santo”. E Dom Bosco 
lhe deu a receita para fazer-se santo, três ingredientes muito bem integrados: a 
alegria – quando perturba e tira a paz, não agrada a Deus; o cumprimento dos 
deveres de estudo e de oração; fazer o bem aos outros. Domingos Sávio seguiu 
à risca a receita aconselhada por seu Pai e Mestre. E, em pouco tempo, cruzou a 
linha de chegada da santidade. Pois o verdadeiro espírito de conversão é aquele 
de quem não busca simplesmente dar uma satisfação de sua vida a outras pessoas 
para conseguir a sua aprovação e passar, assim, por um bom religioso, mas sim 
aquele que encontra a sua motivação no relacionamento com Deus e busca supe-
rar as suas imaturidades, suas fraquezas, sua maldade e seu pecado para ter uma 
vida mais digna da vocação à santidade que é conferida a todas as pessoas com a 
graça batismal e busca fazer o bem, porque é capaz de ver nas outras pessoas um 
templo vivo de Deus.

“Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o res-
suscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue 
verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece 
em mim e eu permaneço nele”. (Jo 6,54-56)

Oração

Que tal imaginar o jovem Domingos Sávio, captar seu olhar jovial, alegre, ami-
go, simpático, atento e atencioso? Pronto para fazer bem e o bem em qualquer 
circunstância. Converse com ele sobre você, depois peça que ele seja inspiração 
para sua vida. Repetir: “Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em 
mim”. Amém.

5 sexta-feira .............................................................................................................
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  DOM BOSCO EnSInA

“Ensinei aos jovens que a Mãe de Jesus tem um papel determinante na vida espiri-
tual e que a verdadeira devoção a Maria se exprime principalmente numa vida vir-
tuosa. Maria é o nosso modelo de vida como gente de fé. É a nossa mestra na arte 
de escutar e pôr em prática a Palavra de Deus. Dela aprendemos a atenção solícita 
diante das necessidades e sensibilidade dos irmãos, o serviço humilde e concreto, 
a fidelidade à nossa missão, a fortaleza nas dificuldades, a confiança em Deus e a 
esperança também em meio às angústias do Calvário. A Mãe de Jesus nos convida 
a abrir o nosso espírito à ação santificadora do Espírito Santo, sem pôr obstáculos. 
Também nos estimula a aderir plenamente à nossa vocação de homens e mulheres 
de fé e de testemunhas do Evangelho, a ser ativos e combativos na difusão da fé e 
na luta contra qualquer forma de mal, dentro e fora de nós.” (Giraudo)

“Maria, em minha vida, foi uma presença percebida, amada, ativa e estimulante. 
Senti-a próxima. Entreguei-me a Ela, deixando-me guiar, orientar e encorajar pelos 
caminhos da minha vocação, na missão educativa e na tensão para a santidade. 
Sem Ela não teria feito nada.” (Augusto Branco)

Oração

Dom Bosco sugeria aos jovens esta oração ritmada. Digamos todos juntos: “Ao pen-
samento de Deus presente, faça que os lábios, o coração e a mente, da virtude siga 
a vida, ó grande Virgem Maria!”. Amém.

8 segunda-feira..........................................................................................................
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  nASCIMEntO DE MADRE MAzAREllO

Maria Domingas nasceu no dia 9 de maio de 1837, em Mornese, Itália. Na família, 
foi formada numa piedade sólida, numa laboriosidade incansável, grande senso 
prático e profundidade de discernimento que manifestou depois, também como 
superiora. Aos 15 anos, inscreveu-se na Associação das Filhas de Maria Imaculada 
e se abriu para o apostolado em meio às meninas do lugar. A grave doença do tifo, 
contraída aos 23 anos, teve nela uma forte ressonância espiritual: se, por um lado, 
a experiência da fragilidade física tornou mais profundo o seu abandono em Deus, 
por outro, a impeliu a abrir uma oficina de costura para ensinar às meninas o tra-
balho, a oração e o amor de Deus. Graças à intensa participação nos sacramentos 
e sob a direção sábia e iluminada do padre Pestarino, fez grandes progressos na 
vida espiritual. Por ocasião da visita de Dom Bosco a Mornese (8 de outubro de 
1864), ela disse: “Dom Bosco é um santo, e eu sinto isso”. Em 1872, Dom Bosco 
escolheu-a para dar início ao Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Como su-
periora, revelou-se hábil formadora e mestra de vida espiritual; tinha o carisma 
da alegria serena e tranquilizadora, irradiando contentamento e atraindo outras 
jovens para se dedicarem à educação da mulher. O Instituto progrediu rapidamen-
te. Ao morrer, ela deixou às suas filhas uma tradição educativa toda permeada 
de valores evangélicos: a busca de Deus, conhecido por meio de uma catequese 
esclarecida e de um amor ardente, a responsabilidade no trabalho, a franqueza e 
a humildade, a austeridade de vida e a alegre doação de si. Morreu em Nizza Mon-
ferrato, no dia 14 de maio de 1881. Seus restos mortais são venerados na basílica 
de Maria Auxiliadora, em Turim.

“As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu 
dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de 
minha mão.” (Jo 10,27-28)

Oração

Ó Deus Todo-poderoso, concedei que, conhecendo a vida e a obra de Madre 
Mazzarello, produzamos em nós uma vida nova, pelos dons do vosso Espírito. Pe-
dimos ó Pai que abençoe todas as mães, e Maria Auxiliadora cubra a todos com 
seu manto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

9 terça-feira .............................................................................................................
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  MARIA REVElA A BElEzA DE DEuS

Sobre a oração: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco... Leonardo Boff 
escreveu: “Ser cheia de graça é ter a presença pessoal e viva do próprio Deus dentro 
da vida, vivendo a vida conosco e tornando-a mais vida”. Maria, ao dar o seu sim, foi 
assumida, assimilada por Deus, tornou-se, com Ele, amor, suavidade, ternura. Tudo 
nela era expressão do Deus que carregava no seu ventre, no seu coração.

É preciso dar-se conta de que o que produz a beleza, a simpatia, é algo que vem 
de dentro da pessoa: bondade, alegria, respeito, delicadeza, gestos, comunicação, 
presença que revelam a Presença-maior: Deus-amor! Maria é a nossa inspiração.

Oração

Pare uns instantes e contemple o rosto de Maria. Diga a Ela o que está em seu co-
ração, lá, onde só você e Deus penetram. Ela é a Mãe-presença, sempre. A cheia de 
graça! Rezemos juntos: Ave Maria, cheia de graça...

10 quarta-feira ......................................................................................................
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  MÃE, ESSênCIA DO AMOR

Sem mãe, a vida da gente é sempre um quarto escuro. O olho não vê, o coração 
não sente, as flores murcham, as vertentes secam e as estrelas se apagam. Sem 
mãe, a gente está mesmo perdido, não se sabe onde é o começo e o fim. Sem 
mãe, quem enxerga na escuridão? Sem mãe, as noites ficam frias, o travesseiro é 
de pedra, a cama é estreita. Sem mãe, a gente se perde na multidão, na escuridão 
do mundo, das violências, da opressão, das chacinas, das guerras. Sem mãe, o 
mundo é uma escuridão eterna. Sobre as mães invoquemos a Mãe das Mães, a 
mulher da esperança, do sim, do amor. Auxiliadora, Mãe da claridade, Senhora 
dos jardins floridos, dos caminhos iluminados, das noites estreladas. Auxiliadora, 
Mãe da claridade, das auroras alegres do mundo, das velas acesas, da luz que 
ilumina a vida, o mundo, as famílias.

Ilumina, Maria, as trevas do desespero, da nossa humanidade que sofre a morte, 
a violência e o medo. Ilumina os becos dos crimes. Ilumina com teu brilho as pes-
soas de boa vontade que procuram a luz. Auxiliadora, Mãe da Claridade, invade a 
vida das famílias com a tua luz regeneradora. Ilumina as nossas mães com a tua 
luz, ajuda-nos a ser no mundo sinal e expressão do amor misericordioso de Deus.

Oração

(Pedir que cada um junte as mãos em prece e faça uma oração silenciosa por sua 
mãe, pela família em suas necessidades, por todas as mães do mundo.) Auxiliado-
ra, Mãe da Claridade, o Senhor da Luz é contigo, roga pelas mães, pelas famílias, e 
livra-nos das celebridades falsas e das luzes do mundo, aproxima-nos da única luz, 
límpida, viva e infinita, agora e em todas as horas. Amém.

11 quinta-feira ....................................................................................................
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 SAntA MARIA DOMIngAS MAzzAREllO – CElEBRADO DIA 13/05

É uma figura singular, que nos lembra que a santidade é possível no cotidiano de 
nossa vida, que podemos vivê-la e fazer brilhar em torno de nós, seguindo pelo 
caminho da fé. Não se nasce santo, mas se consegue sê-lo respondendo à graça 
de Deus, ouvindo as pessoas que Deus nos põe ao nosso lado. Maria Domingas 
Mazzarello foi uma mulher de grande fé que soube reconhecer a presença de Jesus 
na Eucaristia e no semblante dos pobres, das educandas, das coirmãs; exortando 
a querer bem a todos não só com palavras, mas também com o exemplo, com as 
obras. Na comunidade animada pela irmã Maria Domingas, o clima de acolhida e de 
autêntica humanidade de relações se harmonizava com uma fé simples e profunda 
perante a presença de Deus. E tudo isso conferia um tom inconfundível ao ambien-
te. Dom Bosco, em uma carta escrita em Mornese, menciona, de forma incisiva, 
expressões dessa atmosfera espiritual: “Aqui o clima está bem arejado, embora seja 
grande o calor do amor a Deus”. Que Santa Maria Domingas Mazzarello nos ensine 
a cada dia a amar a Deus profundamente.

Quando Deus é a grande paixão de alguém, a sua vida é inundada por essa presen-
ça fascinante, que preenche e satisfaz totalmente. Está aqui o segredo da alegria, 
da felicidade, da disposição para o trabalho, de quem recebeu o chamado, a vo-
cação. A vocação surge por uma causa: a pessoa coloca-se à disposição de Deus, 
oferece seus dons, suas qualidades, sua energia a serviço de alguma causa, em vista 
de construir caminhos de futuro, esperança e felicidade.

Oração

Concedei, ó Deus Todo-poderoso, que, celebrando a festa de Santa Maria Domingas 
Mazzarello, possamos acolher com alegria uns aos outros. Abençoai também todas 
as mães do nosso país, iluminai cada uma na sua importante missão de educar seus 
filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

12 sexta-feira ........................................................................................................
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 A COMpAIXÃO

Poucos vivem a compaixão. Muitos perderam a sensibilidade, o que os impossibi-
lita de viver a caridade e o amor ao próximo. Outros preferem atribuir aos pobres 
a culpa pela sua situação de miséria e vulnerabilidade. Outros discursam demo-
cracia, não perguntando se esta propicia as mesmas condições e oportunidades a 
todos, como ponto de partida. Porque o ponto de chegada depende de cada um 
de nós. E muitos, em grande número, tratam como crime a atitude de quem luta 
por causas humanitárias, quando estas exigem uma mudança na estrutura e or-
ganização da sociedade. “As pessoas são pesadas demais para serem levadas nos 
ombros. Leve-as no coração”, disse Dom Hélder Câmara. Este é o sentido maior 
da compaixão para com os pobres: não os defendemos por serem bons ou anjos, 
mas porque são parte de uma sociedade desigual, que não sabe lidar com eles. O 
verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que vive como o próprio Jesus e faz dele o 
modelo de sua vida, também no serviço e nas atenções para com os pobres.

“Quem aceita os meus mandamentos e obedece a eles, esse é que me ama. E 
quem me ama, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei 
a ele”. (Jo 14, 21)

Oração

Ó Deus Todo-poderoso, fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, 
pois como membros do corpo de Cristo, somos chamados pela compaixão e espe-
rança a participar da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

15 segunda-feira .................................................................................................
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  A CAuSA DOS pOBRES

“Se eu dou comida a um pobre, chamam-me de santo, mas se eu pergunto por que 
ele é pobre, chamam-me de comunista” (Dom Hélder Câmara). A defesa das cau-
sas dos pobres é uma tarefa muito árdua. Exige de nós mais do que compreensão, 
discursos e teorias sobre a pobreza, mas, sobretudo, compromisso e compaixão. 
Somos muito preconceituosos para com o sofrimento e a situação indigna em que 
vivem os pobres. Desconhecemos a sua realidade e não queremos mexer na raiz 
dos nossos problemas: a nossa forma de organizar o mundo. Mas sabemos que 
quem vai até Jesus não terá mais fome e quem crer nele não terá mais sede. Jesus 
coloca à nossa disposição não os bens transitórios deste mundo, mas os verdadei-
ros bens, aqueles que são perenes, que são eternos. Por isso é muito importante 
que as pessoas conheçam Jesus. Somente a partir do conhecimento da sua pessoa 
e do seu reconhecimento como Filho de Deus é que as pessoas poderão desfrutar 
dos dons de Deus. Dons que Ele nos concede por meio de Jesus; e podem ter a ver-
dadeira vida, pois Ele é o pão da vida, o pão da verdadeira saciedade, que sempre 
se dá a todos nós em alimento para a vida eterna.

“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; mas não a dou como o mundo. Não se per-
turbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas volta-
rei a vós. Se me amásseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior 
do que eu. Disse-vos isso, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, 
vós acrediteis.” (Jo 14,27-29)

Oração

Ó Deus eterno e onipotente, que, nestes dias, mostrais-vos tão generoso, dai-nos 
sentir mais de perto o vosso amor paterno para que vos sigamos com firmeza na 
luz da verdade e no amor aos pobres e necessitados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

16 terça-feira ........................................................................................................
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  AS ESCOlhAS nA VIDA

Ao longo da vida, somos levados a decidir sobre os rumos de nossa trajetória. Dia 
após dia, o tempo nos cobra posturas decisivas. Escolhas profissionais, valores 
pessoais, conflitos, relações interpessoais. No ensinamento da sabedoria milenar 
dos mestres, há um simples e singelo provérbio que diz: “Faz de tua boca um canal 
de água pura”. Ou seja, é necessário decidir pela pureza das palavras. Há várias 
consequências dessa decisão. A mudança de espaço, que não é o propriamente 
físico, é o primeiro sinal. Ou seja, a presença de uma atitude mental renovada. 
Isso nos ajuda a refletir mais sobre os pontos de conflito entre hábitos, valores e 
atitudes. Quando eu opto, por exemplo, por beber água, em vez de refrigerante, 
estabeleço uma cisão, isto é, uma separação ou quebra no percurso até então 
estabelecido. É assim que podemos entender quando Jesus mesmo nos convida e 
diz: “Quem tiver sede venha a mim e beba”. Ou seja, a exemplo de Jesus, nós de-
vemos passar por esse mundo não para buscar a satisfação dos nossos interesses 
e necessidades, mas para deixar de lado tudo o que nos impede de ir ao encontro 
de nossos irmãos e irmãs, que precisam de nós, da nossa presença, do nosso ser-
viço e que também nos impede de ir ao encontro do próprio Deus. E assim será 
possível fazer de nossa boca um canal de água pura.

“Eu sou a videira, e vós, os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse 
produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.” (Jo 15,5)

Oração

Ó Deus, que sois fonte da Vida, concedei-nos a vossa bondade e a alegria do vosso 
amor de Pai que nos cuida e por nós vela. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

17 quarta-feira ....................................................................................................
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  pREpARAÇÃO pARA A FEStA DE nOSSA SEnhORA AuXIlIADORA

Desde o início da Igreja, o auxílio da Mãe de Jesus e, para os católicos, Nossa Se-
nhora, é invocado pelos cristãos. A Mãe de Jesus Cristo é conhecida hoje em todo 
o mundo e leva muitos nomes, conforme a história e a cultura de cada povo. Entre 
eles, Maria é invocada como a Auxiliadora dos Cristãos. A devoção a Nossa Senhora 
Auxiliadora começou no século XVI, porém, desde o início da Igreja, Maria, como a 
Mãe de Jesus e a companheira dos apóstolos, sempre  esteve presente na vida e na 
devoção dos cristãos. Nossa Senhora Auxiliadora é invocada no mundo inteiro, nas 
mais diversas necessidades, em momentos de sofrimento, de angústia, de solidão, 
de tribulação e de perseguição. Maria, quando consultada para ser a Mãe de Jesus, 
por temor a Deus, perguntou ao Anjo: “Como acontecerá isso, se eu não conheço 
homem algum?” (Lc 1,34). A pergunta da Mãe de Jesus mostra o fato de ela se sen-
tir pequena e até insignificante diante do chamado de Deus. Isso é o que acontece 
conosco também, pois todos somos chamados à santidade, mas, muitas vezes, nós 
nos sentimos pequenos, fracos e limitados. E Deus só nos pede que confiemos na 
sua bondade e no seu amor.

“Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. 
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu 
guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso 
para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena.” (Jo 15,9-11)

Oração

Maria, Auxiliadora dos Cristãos, preserva a nossa casa de todo perigo: do incêndio, 
da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e 
de todas as outras calamidades. Protege e cuida também de todas as pessoas que 
vivem dentro da minha casa e as faça testemunhas de vossa ternura. Amém.

18 quinta-feira ......................................................................................................
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  pREpARAÇÃO pARA A FEStA DE nOSSA SEnhORA AuXIlIADORA

Maria, a Mãe de Jesus, é uma mulher que viveu plenamente sua feminilidade. 
É uma mulher simples, humilde, engajada na vida das pessoas. Mulher pobre, 
que viveu a migração e a exclusão. Mãe zelosa, que cuidou de Jesus com afeto e 
dedicação, trocando suas fraldas, ajudando-o a dar os primeiros passos, cuidando 
de sua roupa e alimentação, ensinando as lições da vida, enfim, fazendo o mesmo 
que nossas mães fazem. Mulher forte aos pés da Cruz e no sofrimento causado a 
seu Filho. Maria nos convida a rezar e a louvar diante dos desígnios de Deus, os 
quais nem sempre compreendemos. Diz ela: “Minha alma glorifica o Senhor, e 
exulta meu espírito em Deus meu Salvador”. (Lc 1,46-47). Mas também nos con-
vida a nos empenhar na luta pela justiça, pela construção de um mundo novo, 
numa clara opção pelos pobres e marginalizados, os seus filhos prediletos. Pois, 
no seu cântico, recorda-nos de que lado Deus e ela estão: “Derruba do trono os 
poderosos e eleva os humildes; aos famintos enche de bens e despede os ricos de 
mãos vazias” (Lc 1,52-53).

“Este é meu mandamento: Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. 
Ninguém tem amor maior do que alguém que dá a vida pelos amigos. Vocês são 
meus amigos, se fizerem o que estou mandando”. (Jo 15, 12-13)

Oração

Ó Deus, como fizeste com Maria vossa e nossa Mãe, vinde em socorro de vos-
sos filhos e filhas e sustentai-nos com vossos dons, para que não falte a força da 
perseverança àqueles a quem destes a graça de acreditar em vós pela fé e pela 
bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

19 sexta-feira ......................................................................................................
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  pREpARAÇÃO pARA A FEStA DE nOSSA SEnhORA AuXIlIADORA

Além do seu “sim” para ser Mãe do Filho de Deus, a Mãe de Jesus também disse 
“sim” e confiou na misericórdia de Deus em momentos de angústia, de tristeza, 
de sofrimento e de insegurança. Isso aconteceu, por exemplo, na apresentação do 
Menino Jesus no templo, ocasião em que se manifestou a profecia de Simeão (Lc 
2,34-35); na fuga para o Egito, por causa da perseguição do rei Herodes (Mt 2,13-
14); na última das sete dores, quando a Mãe de Jesus o recebe crucificado nos seus 
braços (Jo 19,40-42a). É por isso que dizemos que ela é a “Nossa Senhora”, ou seja, 
é Nossa Mãe que vem em nosso auxílio nos momentos de dor, de sofrimento, de 
angústia, de medo e nos quais, muitas vezes, não encontramos resposta para nos-
sos questionamentos. 

Maria nos ensina a silenciar e a guardar todas as coisas no coração (Lc 2,51b), se-
guimos confiantes de que Deus nunca nos abandona e está sempre conosco para 
nos proteger.

Oração

Ó Deus, Maria foi o exemplo de fé, de humildade e santidade a ser seguido por 
todos nós. Obrigado pelas graças que nos concedeis e derramai sobre todos nós 
a bondade da vossa benção e misericórdia. Conduzi-nos, ó Pai, pelos caminhos do 
amor e da paz, como fizestes com Maria vossa Mãe. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

22 segunda-feira ...................................................................................................
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  pREpARAÇÃO pARA A FEStA DE nOSSA SEnhORA AuXIlIADORA

Para todos nós, cristãos, Maria é modelo de fé, de oração e de contemplação do 
mistério divino. Ela é a mulher obediente à Palavra de Deus. Ela é modelo de amor 
e doação, que se põe a caminho para servir à prima Isabel e se preocupa com os 
noivos nas bodas de Caná. Maria é a mãe terna que ampara e protege seus filhos 
e sempre nos aconselha para que sejamos fiéis a Jesus: “Fazei tudo o que Ele vos 
disser” (Jo 2,5). O carinho do povo por Maria faz com que ela seja louvada de di-
ferentes maneiras e com diversos títulos. É o cumprimento da profecia que fez em 
seu cântico do Magnificat: “Todas as gerações irão me chamar bem-aventurada” 
(Lc 1,48). O importante é que esse amor se concretize na vivência do Evangelho 
de seu Filho. A verdadeira devoção a Maria se manifesta na imitação de suas vir-
tudes, praticando os ensinamentos de Jesus. A verdadeira devoção também reco-
nhece que Maria é importante, mas é a segunda no plano da salvação. O primeiro 
lugar sempre pertence a Jesus.

Isabel testemunhou: “Bem-aventurada a que acreditou, porque se hão de cumprir 
as coisas que, da parte do Senhor, te foram ditas”. (Lc 1,45)

Oração

Ó Deus, orientai para vós os nossos corações, para que jamais nos afastemos da 
luz da verdade. Que, a exemplo de Maria, vossa Mãe, coloquemos em prática os 
vossos ensinamentos e pratiquemos sempre o bem. Por nosso Senhor Jesus Cris-
to, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

23 terça-feira ......................................................................................................
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  FEStA DE nOSSA SEnhORA AuXIlIADORA

É ela a patrona principal da Sociedade de São Francisco de Sales, do Instituto das 
Filhas de Maria Auxiliadora e do Instituto Secular das Voluntárias de Dom Bosco. É 
a exemplo de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos que o Papa Francisco chama 
a nossa atenção e nos desafia, como cristãos, a assumir, como ela fez e junto com 
ele, a opção pelos pobres e contra a pobreza extrema que desumaniza metade da 
população mundial. Trata-se da adesão dos cristãos à luta dos pobres e espoliados 
contra os mecanismos de exclusão que os condenam à desumanização. Para isso é 
preciso assumir a causa dos excluídos e apostar tudo na construção de uma socie-
dade que seja justa e solidária, em que haja equidade na distribuição da riqueza e a 
superação do absurdo abismo que separa ricos e pobres, que é uma afronta intole-
rável ao projeto de Deus. Pois somente quem viver uma verdadeira e autêntica vida 
que seja capaz de estabelecer um relacionamento profundo e maduro com Deus 
e perceber os seus apelos nos sinais dos tempos pode colher os frutos como o fez 
Maria, a Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos.

A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: “Fazei tudo o que Ele lhes disser!” 
(Jo 2,5)

Oração de Nossa Senhora Auxiliadora

Santíssima Virgem Maria a quem Deus constituiu Auxiliadora dos Cristãos, nós vos 
escolhemos como Senhora e Protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui Vosso 
auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo: do incêndio, da inundação, 
do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as ou-
tras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa 
vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais im-
portante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes 
a fé que tivestes na Palavra de Deus, e o amor que nutristes para com Vosso Filho 
Jesus e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Maria, Auxílio dos 
Cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que Vos foi consagrada. Amém.

24 quarta-feira ......................................................................................................
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  FIlhOS DA luz

Somos chamados a ser filhos da luz e a viver como filhos da luz, testemunhando 
o amor e a presença de Deus para todas as pessoas. Deus age com misericórdia 
para conosco. Neste sentido, devemos saber falar e saber calar; não sabemos o 
que será mais fácil ou mais difícil, mais conveniente ou mais meritório. Calar a 
seu próprio respeito é humildade; não falar de si, quando se sente o desejo de 
expor os próprios méritos ou as próprias ideias ou iniciativas, é sinal de verdadeira 
humildade. Calar os defeitos alheios é caridade; não criticar os outros, suas atitu-
des, suas intenções, seus atos; não emitir julgamentos comparativos; não falar dos 
outros, sempre com um desejo de crítica ou pessimismo, é certamente caridade. 
Calar em tempo é prudência; não falar quando nos sentimos com o impulso da 
reação, quando nos vem na ponta da língua toda uma série de palavras, insultos 
ou afrontas, isso é prudência. Calar na dor é heroísmo; não tratar de desejar nos 
corações dos outros os nossos próprios sofrimentos, as dores íntimas; torná-los 
participantes não tanto das dores, porém das alegrias, reservando para nós pró-
prios as dores, isso é heroísmo.

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ‘Pouco tempo ainda, e já não me 
vereis. E, outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo’. Alguns dos seus discípulos 
disseram então entre si: ‘O que significa o que ele nos está dizendo: Pouco tempo, 
e não me vereis, e, outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo, e eu vou para 
junto do Pai?’.” (Jo 16,16-17)

Oração

Ó Deus, ajudai-nos a sermos luz para o mundo, que através da prática do bem pos-
samos participar da vossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

25 quinta-feira ....................................................................................................
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  BOnDADE tAMBéM SE ApREnDE

“Da sabedoria antiga. Eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. E digo 
para você: não pense. Nunca diga estou envelhecendo ou estou ficando velha. Eu 
não digo. Eu não digo que estou ouvindo pouco. É claro que quando preciso de aju-
da, eu digo que preciso. Procuro sempre ler e estar atualizada com os fatos, e isso 
me ajuda a vencer as dificuldades da vida. O melhor roteiro é ler e praticar o que se 
lê. O bom é produzir sempre e não dormir de dia. Também não diga para você que 
está ficando esquecida, porque assim você fica mais. Nunca digo que estou doente, 
digo sempre: estou ótima. Eu não digo nunca que estou cansada. Nada de palavra 
negativa. Quanto mais você diz estar ficando cansada e esquecida, mais esquecida 
fica. Você vai se convencendo daquilo e convence os outros. Então, silêncio! Sei que 
tenho muitos anos. Sei que venho do século passado e que trago comigo todas as 
idades, mas não sou velha. Você acha que eu sou? Tenho consciência de ser autên-
tica e procuro superar todos os dias minha própria personalidade, despedaçando 
dentro de mim tudo que é velho e morto, pois lutar é a palavra vibrante que levanta 
os fracos e determina os fortes. O importante é semear, produzir milhões de sorri-
sos de solidariedade e amizade. Procuro semear otimismo e plantar sementes de 
paz e justiça. Digo o que penso, com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o 
que devo fazer, com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade 
também se aprende.” (Cora Coralina )

“Disse Jesus: “Eu lhes garanto: O que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele 
vai lhes dar”. (Jo 16,23)

Oração

Ó Deus, ensinai-nos a ter vossa bondade e, como vossos filhos, esperemos confian-
tes e alegres a vossa proteção e condução de Pai em nossa vida. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

26 sexta-feira ........................................................................................................
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  O CAMInhAR DO CRIStÃO

Na vida, é preciso caminhar. Porém caminhar ao longo de uma estrada com pe-
dras, repleta de árida presença de plantas contorcidas e bichos, água escassa, ca-
lor escaldante durante o dia e frio intenso à noite pode gerar medo e desconforto. 
O deserto, então, torna-se uma realidade à nossa frente. Nessa travessia, uma 
constante sensação de perda parece dilacerar cada passo, cada decisão. Ir por um 
caminho é optar não ir por outro. Caminhar, enfim, é profundamente transforma-
dor. Após uma longa e sofrida jornada, renascemos para a adesão, a fim de sermos 
renovados pela água cristalina da renovação interior. Surge, assim, o caminho da 
pureza, pois a aridez do deserto foi ultrapassada. O novo caminho a seguir vis-
lumbra os primeiros sinais de mudança, agora compreendida como fruto de uma 
adesão. É por isso que quem vai até Jesus não terá fome e quem crer nele não terá 
sede. Jesus coloca à nossa disposição não os bens transitórios desse mundo, mas 
os verdadeiros bens, aqueles que são eternos. Por isso é muito importante que as 
pessoas conheçam Jesus. Somente a partir do conhecimento da pessoa de Jesus 
como Filho de Deus é que poderemos desfrutar dos dons do alto que Deus nos 
concede. Podemos ter a verdadeira vida, pois Ele é o pão da vida, o pão da verda-
deira saciedade, que sempre se dá a todos nós em alimento para a vida eterna.

“Eu estou falando essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo 
vocês terão aflições, mas tenham coragem: Eu venci o mundo!” (Jo 16, 33)

Oração

Ó Deus, considerai o mistério do vosso amor, conservando para sempre os dons 
da vossa graça naqueles que renovastes pelo sacramento de uma nova vida e fa-
zei-nos como cristãos testemunhas da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

29 segunda-feira .................................................................................................
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  SEDE SAntO COMO é SAntO O VOSSO pAI QuE EStá nO Céu

O Papa Francisco, por ocasião de sua vinda ao Brasil, em 2013, afirmou: “Quanto 
mal fazem os corruptos na comunidade cristã. Que o Senhor nos livre de cair nesse 
caminho da corrupção. Corruptos são aqueles que eram pecadores como todos 
nós, mas que dão um passo adiante, consolidando-se no pecado. Os corruptos tam-
bém são um perigo para os cristãos, já que pensam apenas neles, em seu grupo”. 
O Pontífice advertiu que Judas, “de pecador avarento, acabou na corrupção”, e en-
fatizou que os corruptos “são grandes desmemoriados, esqueceram o amor com 
o qual Deus criou sua vinha e se converteram em adoradores de si mesmos”. Toda 
forma de corrupção deturpa os ensinamentos das verdades de Jesus. Jesus nos 
pede o bem e a caridade de uns para com os outros e, muitas vezes, esquecemos 
esses ensinamentos. Ele disse: “Sede santos como é santo o vosso Pai do Céu”. É 
por isso que a nossa oração será ouvida. Deus irá nos conceder o bem que deseja-
mos somente quando formos capazes de realizar o bem para com os nossos irmãos 
e irmãs. Sendo assim, Deus somente realizará por nós aquilo que nós queremos 
que Ele nos faça e quando formos capazes de realizar pelos nossos irmãos e irmãs 
aquilo que eles esperam de nós, pois estaremos com isso cumprindo a vontade de 
Deus e Ele, como recompensa, cumprirá a nossa vontade.

“Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: ‘Pai santo, guarda-os em teu 
nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. 
Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu os 
guardei, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a 
Escritura’.” (Jo 17,10-12)

Oração

Ó Deus misericordioso, Santo, Santo, Santo é nosso Pai, concedei que nos consa-
gremos ao vosso serviço num só coração e numa só alma. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

30 terça-feira ........................................................................................................
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  MARIA, EXpRESSÃO DO AMOR DE DEuS

O mês de maio nos levou a sentir o amor de Deus a palpitar no coração da jovem 
de Nazaré, na sua capacidade de escuta, oração e ação. Maria sempre aparece nos 
Evangelhos em referência ao serviço, ao cuidado e à participação na vida de Jesus 
e na comunidade de seus seguidores. Maria é peregrina na fé. Ela nos ensina que 
Deus escolhe preferencialmente os simples e humildes. Maria é perseverante na 
fé até o fim. Ela é corajosa discípula de Jesus. Maria é “Discípula-Mãe”. Ela leva os 
servidores a realizar o que Jesus lhes diz e nos ensina atitudes de disponibilidade 
a Deus. Assim, os traços de Maria inspiram atitudes de vida para cada um de nós.

Maria é um convite a renovarmos nosso sim em meio às crises por que passamos. 
Ela nos ensina que um coração alimentado por Deus sabe ser agradecido por tan-
tas dádivas. Um coração repleto de dons recebidos se empenha na construção de 
uma sociedade justa, fraterna e solidária.

Oração

Querida Maria, Mãe protetora, intercede junto ao teu filho Jesus, para que Ele nos 
dê sabedoria, alegria e paz. Que possamos viver dando o sim aos ensinamentos 
do teu Filho. Ave Maria, cheia de graça...

31 quarta-feira ....................................................................................................
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  pECADORES SIM, CORRuptOS nÃO!

“Quanto mal fazem os corruptos na comunidade cristã! Que o Senhor nos livre de 
cair nesse caminho da corrupção”, disse o papa Francisco, lembrando o apóstolo 
João, que dizia que os corruptos “são o anticristo, estão no meio de nós, mas 
não são dos nossos”. Acrescentou que, diferentemente dos corruptos, os santos 
fazem “muito bem à Igreja e à sociedade”, são aqueles que “obedecem ao Se-
nhor, os que o adoram e não perderam a memória do amor com o qual o Senhor 
criou sua vinha”. O Papa implorou ainda a Deus a graça “de não nos tornarmos 
corruptos”. “Pecadores sim, corruptos não”, destacou Francisco. A multidão que 
escutava Jesus, por exemplo, deixa-nos um grande exemplo: escutava Jesus com 
prazer. Nós somos convidados a conhecer cada vez mais e melhor quem é Jesus, 
contemplá-lo a cada dia e a penetrar no seu mistério. Isso, para nós, antes de ser 
uma tarefa a ser desempenhada, deve ser causa de grande alegria por termos a 
oportunidade de participar da vida de Jesus, da sua intimidade, de poder entrar, 
conduzidos pela graça, no seu mistério e viver em profunda comunhão com ele. 
Enfim, conhecer Jesus hoje deve ser uma fonte inesgotável de prazer para todos 
nós, um prazer muito maior do que teve a multidão ao escutá-lo.

“Pai santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer 
em mim pela sua palavra; para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e 
eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que Tu me 
enviaste.” (Jo 17,20-21)

Oração

Interceda por nós, ó Deus, o vosso Filho e nosso irmão Jesus e que nos conceda a 
graça de vivermos seus ensinamentos na honestidade e na santidade de quem vos 
procura. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

1 quinta-feira .............................................................................................................
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  ESpíRItO SAntO – pEntECOStES – DIA 04/06

Pentecostes é a coroação da Páscoa de Cristo. A vinda do Espírito sobre os discí-
pulos manifesta a riqueza da vida nova do Ressuscitado no coração, na vida e na 
missão dos discípulos. No Pentecostes, comemora-se o envio do Espírito Santo 
aos primeiros cristãos que, reunidos com Maria e os apóstolos em oração, re-
cebem o sopro divino da sabedoria, fortaleza, conselho, entendimento, piedade, 
ciência, temor de Deus. É a força do Espírito que os transforma em homens e 
mulheres corajosos, corajosos no anúncio e no testemunho da presença do Reino 
de Deus que é justiça, amor, partilha, vida digna para todos. Por ele são capazes 
de entregar a própria vida. Em cumprimento à promessa de Jesus, o Espírito foi 
enviado sobre os apóstolos. Dessa forma, Cristo continua presente na Igreja, que 
é continuadora da sua missão.

O Espírito traz presente o Ressuscitado à Igreja e lhe garante a vida e a eficácia 
da missão. Pode-se notar isso nas palavras do Patriarca Atenágoras (1948-1972): 
“Sem o Espírito Santo, Deus está distante, o Cristo permanece no passado, o Evan-
gelho uma letra morta, a Igreja uma simples organização, a autoridade um poder, 
a missão uma propaganda, o culto um arcaísmo, e a ação moral uma ação de 
escravos”.

Oração – credo Salesiano

Nós cremos que o Espírito Santo se faz presente nos jovens. E, por meio deles, 
quer a construção de uma mais autêntica comunidade humana e cristã. Sua ação 
já acontece nos indivíduos e nos grupos. Confiou-lhes uma tarefa profética para 
realizar no mundo, o mundo de todos nós. Amém.

2 sexta-feira .............................................................................................................



98

  O SOM QuE AgRADA A DEuS

Sabe qual o som que Deus mais gosta de ouvir? O som da sua voz! É esse o som 
que Deus quer ouvir de você em qualquer momento, a qualquer hora, em todas 
as situações que você passar (boas ou ruins, no mar ou no deserto). Em muitos 
momentos, nós paramos e ficamos esperando encontrar alguma forma de alcançar 
o Senhor, parece que não estamos conseguindo a atenção do Pai. “Mas o que eu 
faço para estar ao lado do Senhor? Como atingir o coração de Deus?”. A resposta 
para essas perguntas é muito simples: oração. Ou seja, temos de falar com Deus! A 
nossa voz é o som que Deus mais gosta de ouvir, Ele quer que tenhamos comunhão 
com Ele em todo tempo, assim como era com Adão e Eva antes de o pecado entrar 
na vida deles.

Os ouvidos de Deus estão abertos, e a melodia entoada em nossas orações está 
tocando o coração do Pai, mesmo que, às vezes, isso pareça algo distante de ser 
percebido por nós. Cada uma das minhas, das suas, das nossas palavras são como 
música aos ouvidos do Senhor, e Ele se agrada em nos atender. Por meio de Jesus 
Cristo (só por Ele), nós podemos pedir qualquer coisa ao Pai. Faça soar nos ouvidos 
de Deus o som que Ele quer ouvir.

Oração

“Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que o buscai, que guardais os seus 
mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra.” (Sl 103, 20) A vós, Senhor, bendize-
mos porque nos fizestes filhos do mesmo Pai e irmãos na fé e no amor. Cumulai-nos, 
Senhor, de vossas graças, para que correspondamos ao vosso plano de amor para a 
humanidade. Assim seja. 

5 segunda-feira..........................................................................................................
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  FAz OS MuDOS FAlAREM

“Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela 
região das Dez Cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram 
um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse 
a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos 
dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. De-
pois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: ‘Efatá!’ (que 
quer dizer: ‘Abra-se!’). E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a 
sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos 
que não contassem para ninguém o que tinha acontecido; porém, quanto mais 
ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que 
o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: ‘Tudo o que faz ele faz bem; ele até 
mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem!’.” (Mc 7,31-37)

Vou olhar o mundo e a vida com os olhos de Deus. Vou eliminar do meu modo de 
pensar e agir aquilo que não vem de Deus, que não é conforme o projeto de Jesus 
Mestre. Vou reconhecer, no meu ambiente, nas pessoas com quem me relaciono, 
a ação criadora e libertadora de Deus.

Oração

Jesus Mestre, que dissestes “Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu 
nome, eu aí estarei no meio deles”, ficai sempre conosco, para melhor meditar 
e comungar com vossos ensinamentos. Sois o Mestre e a Verdade; iluminai-nos, 
para que melhor compreendamos tudo que ensinastes. Sois nosso Guia e o Cami-
nho; fazei-nos de corações dóceis. Sois a Vida; transformai nosso coração em terra 
boa e que produza frutos abundantes de solidariedade e de paz. Amém.

6 terça-feira .............................................................................................................
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  SABER VIVER

“Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vive-
mos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser: 
colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, 
alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor 
que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o 
que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais. Mas que seja intensa, 
verdadeira, pura... Enquanto durar.” (Cora Coralina)

O que faz com que minha vida tenha sentido para estar aqui hoje? O que vou fazer 
para melhorar ainda mais? Em que tenho dificuldades hoje que atravancam minhas 
amizades, minha dedicação, meu altruísmo, minha bondade? São valores assim que 
nos fazem ser humanos de verdade e para valer.

Oração

Hoje é dia de agradecer. Obrigado, Senhor. Agradecemos imensamente pelas bên-
çãos e graças que recebemos. Agradecemos pela vida, agradecemos pela família, 
agradecemos pelas amizades, agradecemos pelo ontem, agradecemos pelo hoje e 
pelo agora. Obrigado, Senhor.

7 quarta-feira .............................................................................................................
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  SEMpRE OS JOVEnS

“Dizia Dom Bosco: ‘Elevem o olhar e observem o que existe no céu e na terra’. 
Se elevarem o olhar, se contemplarem a realidade que existe dentro e fora de 
vocês, superando a superficialidade, descobrirão que tudo lhes fala de Deus e do 
grande amor que Ele tem por vocês. Tudo revela a profunda dignidade que vocês 
possuem. O Universo é criado para vocês. E vocês são criados para Deus. Para 
entrar numa relação de amizade e intimidade com Ele aqui, a partir de agora, em 
qualquer instante do seu cotidiano, desde os primeiros passos da sua existência. 
Não é tão fácil intuir tudo isso se você se detém nas coisas externas, nas emoções, 
nas aparências, se não foi educado para ir além. Ao contrário, quando você come-
ça a contemplar e meditar à luz da Palavra de Deus, deixa aos poucos a letargia e 
a distração para entrar no recolhimento. Toma consciência do amor de Deus por 
você, das ambições que Ele tem em relação a você, que são grandiosas. Começa 
a dialogar com Ele em resposta aos seus convites. A sua vida descobre horizontes 
novos e se deixa tocar e guiar pelo Espírito” (Giraudo).

Reflitamos, em silêncio, sobre as palavras que Dom Bosco dirigiu aos jovens de to-
dos os tempos, nos quais estamos incluídos. Pensemos: permito ser educado para 
ir além das aparências? Estou crescendo na fé? Estou aprendendo a crer de forma 
madura e consciente? Em quem eu acredito? Quais as razões do meu existir?

Oração

Dai-nos sede de justiça, de compreensão e tolerância para convivermos jovial-
mente uns com os outros. Dai-nos um coração que sinta pulsar o coração do uni-
verso e de cada criatura, sintonizado com o vosso Coração divino que tudo une, 
tudo diversifica e tudo faz convergir. Amém. (Leonardo Boff )

8 quinta-feira ...........................................................................................................
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  SÃO JOSé DE AnChIEtA, O ApóStOlO DO BRASIl

José de Anchieta foi um grande apóstolo do Brasil. Para os índios ele foi médico, 
professor, foi amigo e defensor. Tornou-se elo entre índios e colonos com os pa-
dres jesuítas, com a Igreja e a nação que estava sendo forjada. No entanto, José 
de Anchieta foi sobretudo sacerdote. Cuidava das doenças e feridas, e da espiritua-
lidade de todo o povo. Anchieta deixou sua marca também no campo cultural. Sua 
obra constituiu-se na primeira manifestação literária na Terra de Santa Cruz, con-
tribuindo fortemente para a formação da cultura brasileira.  Além de suas cartas, 
sermões e poesias, escreveu uma Gramática da língua tupi, idioma que dominava 
perfeitamente. Escreveu também o famoso “Poema da Bem-aventurada Virgem 
Maria, Mãe de Deus”, escrito originariamente nas areias da praia de Iperoig. São 
também de autoria de Anchieta peças de teatro de cunho religioso e formativo. 
Entre elas está o “Auto da Pregação Universal” e ainda “Na Festa de São Lourenço”.
 
“Os maus e pecadores andam sempre na roda como vasos de barro postos na mão 
do oleiro”. Padre José de Anchieta

Oração

São José de Anchieta, abençoai os jovens, as crianças e os educadores. Consolador 
dos doentes e aflitos, protetor dos povos primitivos, dos pobres e abandonados, 
vele por todos aqueles que mais necessitam e sofrem em nossa sociedade. San-
tificai as famílias e comunidades, orientando os que regem os destinos do Brasil e 
do Mundo. Através de Maria Santíssima, que tanto venerastes, iluminai os nossos 
caminhos, hoje e sempre. Amém!

9 sexta-feira ...............................................................................................................
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  O MODElO pARA tODOS

“Não deixes que o tempo escorra por entre os dedos abertos de tuas mãos vazias. 
Segura-o de qualquer maneira, para que ele vire eternidade” (Dom Hélder Câma-
ra). “Uma longa viagem começa com um único passo” (Lao-Tsé). “Não há atalhos 
fáceis para qualquer lugar digno de ser visitado” (Beverly Sills). “Só são verdadei-
ramente felizes aqueles que procuram ser úteis aos outros” (Albert Schweitzer). 
“O carpinteiro molda a madeira, os arqueiros moldam flechas, o sábio molda a si 
mesmo” (Buda). “O que nos faz bons ou maus não é aquilo que nos aconteceu, 
mas sim o que fazemos e somos” (Humberto Rohden). Jesus é o nosso modelo 
para seguir em frente e nos colocarmos à disposição uns dos outros, moldando-nos 
para o bem. Com Jesus, sendo verdadeiro Deus, aprendemos que, sendo o Se-
nhor de tudo, Ele se fez servidor de todos indistintamente e despojou-se de tudo, 
desde a sua condição divina até a sua vida humana, para nos resgatar e nos fazer 
participantes da vida Divina e Filhos do Pai Eterno.

“Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que 
têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericor-
diosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, 
porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão 
chamados filhos de Deus. (Mt 5,5-9)

Oração

Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, para sermos exemplo de fidelidade ao 
vosso Evangelho, tornando-nos tudo para todos, e para que nos esforcemos em 
ganhar para vós nossos irmãos no amor de Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

12 segunda-feira .................................................................................................
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  DIA DE SAntO AntOnIO

Santo Antonio deixou o exemplo de que, sozinhos, não criamos um mundo de har-
monia e de paz; sozinhos, os nossos sonhos vão terminar em nada. Somos únicos 
em toda face da Terra. Em nossa individualidade, somos chamados a fazer parte da 
comunidade cristã. Fazemos parte de uma grande aldeia global. No mundo, não 
existem mais fronteiras, somos cidadãos planetários. O que acontece numa peque-
na e distante comunidade, todos ficamos sabendo no mesmo instante. O nosso 
Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não paremos de sonhar, não paremos de 
lutar por um mundo melhor. Mesmo se estivermos cansados, abatidos e nossas 
ações pareçam insignificantes para nós, certamente elas estão todas no conjun-
to harmonioso do Universo, desempenhando a sua função invisível aos olhos da 
humanidade, porém visível aos olhos do Criador. A realidade da vida dos santos 
incentiva o nosso sonho de viver, pois é Jesus que nos mostra que a nossa fé deve 
produzir sinais de Reino do Deus, sinais de fraternidade, de justiça, de amor, de vida 
em abundância. Porque ter fé significa ter a presença amorosa e solidária de Deus 
em todos os momentos da vida.

“Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele 
não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. 
Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um 
monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim 
num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também 
brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem 
o vosso Pai que está nos céus.” (Mt 5,13-16)

Oração

Deus eterno e Todo-poderoso, que destes Santo Antônio ao vosso povo como pre-
gador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos, por seu auxílio, seguir os 
ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as dificuldades. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

13 terça-feira ........................................................................................................
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  CORpuS ChRIStI

A Igreja Católica em todo o mundo comemora o dia de Corpus Christi, nome que 
vem do latim e significa “Corpo de Cristo”. A festa tem por objetivo celebrar so-
lenemente o mistério da Eucaristia e de Jesus presente na Igreja. Pela Eucaristia, 
Jesus nos mostra que está presente e nos comunica seu amor, caminha conosco, 
sendo força e alimento nas lutas e nos desafios da vida. A origem da solenidade 
remonta ao século XII. Foi instituída pelo Papa Urbano IV. A Igreja sentiu a ne-
cessidade de realçar a presença real do “Cristo todo” no pão consagrado. Essa 
necessidade se aliava ao desejo do homem medieval de “contemplar” as coisas. 
Hoje, em muitos lugares do mundo, o povo realiza a Procissão da Eucaristia, orna-
mentando ruas e casas, como ação de graças pelo dom supremo da Eucaristia e 
como manifestação pública da fé na presença real de Cristo. A procissão lembra a 
caminhada do povo de Deus, que é peregrino, em busca da Terra Prometida. No 
Antigo Testamento, esse povo foi alimentado com maná no deserto. Hoje, ele é 
alimentado com o próprio corpo de Cristo.

“O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o res-
suscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeiramente comida e o meu 
sangue é verdadeiramente bebida. O que come a minha carne e bebe o meu san-
gue permanece em mim e eu nele. O que come deste pão viverá eternamente.” (Jo 
6,55-59)

Oração

Em toda nossa existência, em nossas alegrias e angústias, em nossas esperanças e 
decepções, em nossos sonhos e limites, em nossos silêncios e diálogos, em nossas 
certezas e, principalmente, em nossas dúvidas, Tu és a nossa razão de viver. Faz de 
nós tua morada eterna. Assim seja.

14 quarta-feira ....................................................................................................
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  RESgAtAR A tODOS E A CADA uM

Disse o Papa Francisco, por ocasião de sua vinda à Jornada Mundial da Juventude 
em 2013: “Só pacificar as comunidades pobres sem atacar o problema principal, 
isto é, cuidar uns dos outros, sem cuidar dos pobres, não será duradouro”. No dis-
curso na Varginha, o Papa Francisco também fez referência aos protestos que ocor-
reram no Brasil e pediu que os mais ricos e as classes políticas sejam menos egoís-
tas e mais solidários. E ainda pediu aos jovens que não fiquem desiludidos com a 
corrupção daqueles que “em vez de buscar o bem comum, procuram seu próprio 
benefício”, porque “a realidade pode mudar, o homem pode mudar”. Pois Jesus 
veio até nós para nos revelar quem é o Pai, assim como a sua vontade, para que, a 
partir do seu conhecimento, pudéssemos praticá-la e participar conscientemente 
do Reino. Por isso, todos os que desejam seguir a Jesus devem fundamentar a sua 
existência na sua palavra e procurar viver segundo os valores que Ele pregou no 
Evangelho, colocando em prática a vontade do Pai, que é resgatar a todos e a cada 
um, para que todos tenhamos condições de viver dignamente.

“Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se al-
guém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se 
alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir 
e não vires as costas a quem te pede emprestado.” (Mt 5,39-42)

Oração
Ó Deus, para que cada filho vosso seja resgatado, dai força àqueles que esperam em 
vós, sede favorável ao nosso apelo e, como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos 
sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa 
vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

19 segunda-feira ...................................................................................................
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  CultuRA DA SOlIDARIEDADE

“Não é a cultura do egoísmo, do individualismo, que frequentemente regula nossa 
sociedade, aquela que constrói e conduz a um mundo mais habitável, mas sim a 
cultura da solidariedade; ver no outro não um concorrente ou um número, mas 
um irmão. Uma sociedade assim simplesmente empobrece a si mesma; antes, 
perde algo de essencial para si mesma. Somente quando se é capaz de comparti-
lhar é que se enriquece de verdade; tudo aquilo que se compartilha se multiplica. 
A medida da grandeza de uma sociedade é dada pelo modo como esta trata os 
mais pobres.” “A Igreja é advogada da justiça e defensora dos pobres, diante das 
intoleráveis desigualdades sociais e econômicas, que clamam ao céu, queremos 
ajudar em todas as iniciativas que signifiquem um autêntico desenvolvimento 
de todo ser humano e do ser humano todo” (Papa Francisco). Nós temos muitas 
dificuldades para vermos os verdadeiros valores que devem marcar a existência 
humana e, por isso, não damos importância a eles e até mesmo fechamos o nosso 
coração à ação divina, dificultando a sua realização. Encontrar Jesus e cuidar uns 
dos outros, especialmente dos mais pobres, é deixar que Deus continue sua obra 
e faça desse mundo o lugar da nossa experiência de filhos e filhas de Deus.

“Vós ouvistes o que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo’. Eu, 
porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. 
Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer 
o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque, se 
amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de 
impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que 
fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede 
perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito.” (Mt 5,44-48)

Oração

Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, cria 
em nós a cultura da solidariedade e, como nada podemos em nossa fraqueza, 
dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir con-
forme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

20 terça-feira ......................................................................................................
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  BEM COMuM

“Não existe verdadeira promoção do bem-comum nem verdadeiro desenvolvimen-
to do homem quando se ignoram os pilares fundamentais que sustentam uma na-
ção, os seus bens imateriais: a vida, que é dom de Deus, um valor que deve ser 
sempre tutelado e promovido; a família, fundamento da convivência e remédio 
contra a desagregação social; a educação integral, que não se reduz a uma simples 
transmissão de informações com o simples fim de gerar lucro; a saúde, que deve 
buscar o bem-estar integral da pessoa, que é essencial para o equilíbrio humano e 
uma convivência saudável; a segurança, na convicção de que a violência só pode 
ser vencida a partir da mudança do coração humano” (Papa Francisco). Esses são 
os verdadeiros valores que devem conduzir nossa vida cristã. Sabemos que muitas 
pessoas conhecem diversas coisas sobre Jesus, mas não conhecem verdadeiramen-
te a Jesus, porque fundamentaram o seu conhecimento numa leitura racional e 
científica da Palavra e da História, mas nunca tiveram um encontro pessoal com 
Jesus, nunca entraram na sua intimidade através da oração, nunca procuraram con-
templá-lo, nunca quiseram desenvolver uma espiritualidade. Essas pessoas sempre 
fizeram de Jesus um objeto de conhecimento e não uma pessoa de relacionamento. 
Nunca viram verdadeiramente Jesus, de modo que não podem compreendê-lo, se-
gui-lo, amá-lo e viver de acordo com os valores que Ele propôs.

“Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas 
sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, 
vos digo: eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, en-
tra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que 
vê o que está escondido, te dará a recompensa.” (Mt 6,5-6)

Oração

Ó Deus, nosso Pai, fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos que o pro-
jeto de Jesus é para o bem comum da humanidade e para nos colocar na dignidade 
plena de sermos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

21 quarta-feira ......................................................................................................
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  O AMOR COnCREtO DE DEuS

A vida de quem é discípulo de Jesus consiste em fazer as obras do Reino de Deus 
para manifestar a sua presença no meio das pessoas. É deixar de lado as próprias 
obras para que, como enviado por Jesus, realize as obras de Deus. Para que isso 
seja possível, o discípulo de Jesus não deve colocar a sua confiança nos bens ma-
teriais, mas em Deus, que tudo proverá para que a sua obra seja coroada de êxito. 
Com essa confiança em Deus, o discípulo de Jesus deve procurar estar atento a 
tudo o que acontece ao seu redor, para que não perca nenhuma chance de fazer o 
bem aos que necessitam dele e possa ser também um promotor da paz. Quando 
encontramos Jesus, Ele sempre nos mostra algo de concreto para as nossas vidas 
e para onde devemos chegar, revela-nos alguma coisa que nos ajuda na superação 
das dificuldades que encontramos. Ele nos mostra que o seu amor e a sua presen-
ça não são algo abstrato nas nossas vidas, mas que a sua presença é sempre amor 
concreto de Deus, força de superação e conquista do novo que nos revela o Reino 
definitivo.

“Jesus disse: ‘Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade 
do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe’.” (Mt 
12,49-50)

Oração

Venha, ó Deus, em nosso auxílio a gloriosa intercessão de Nossa Senhora, para 
que possamos, sob sua proteção, conhecer vosso amor e ternura de Pai e vos 
amar sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

22 quinta-feira ....................................................................................................
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  nASCIMEntO DE SÃO JOÃO BAtIStA – CElEBRADO DIA 24/06

“Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e 
parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e 
alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe 
o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: ‘Não. Ele vai se chamar João’. 
Outros disseram: ‘Não existe nenhum parente teu com esse nome!’. Então fizeram 
sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias 
pediu uma tabuinha e escreveu: ‘João é o seu nome’. E todos ficaram admirados. 
No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou 
a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por 
toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pen-
sando: ‘O que virá a ser esse menino?’. De fato, a mão do Senhor estava com ele. E 
o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia 
em que se apresentou publicamente a Israel.” (Lc 1,57-66.80)

“‘Eu não sou aquele que pensais que eu seja! Mas vede: depois de mim, vem aquele 
do qual nem mereço desamarrar as sandálias.’ Irmãos, descendentes de Abraão, e 
todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação.” (Atos 
13,25-26)

Oração

Ó Deus, que suscitastes São João Batista a fim de preparar para o Senhor um povo 
perfeito, concedei-nos as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da 
salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

23 sexta-feira ........................................................................................................
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  nEM tuDO é FáCIl

É difícil fazer alguém feliz, assim como é fácil fazer triste. É difícil dizer eu te amo, 
assim como é fácil não dizer nada. É difícil valorizar um amor, assim como é fácil 
perdê-lo para sempre. É difícil agradecer pelo dia de hoje, assim como é fácil viver 
mais um dia. É difícil enxergar o que a vida traz de bom, assim como é fácil fechar 
os olhos e atravessar a rua. É difícil se convencer de que se é feliz, assim como é 
fácil achar que sempre falta algo. É difícil fazer alguém sorrir, assim como é fácil 
fazer chorar. É difícil colocar-se no lugar de alguém, assim como é fácil olhar para o 
próprio umbigo. Se você errou, peça desculpas. É difícil pedir perdão? Mas quem 
disse que é fácil ser perdoado? Se alguém errou com você, perdoa-o. É difícil per-
doar? Mas quem disse que é fácil se arrepender? Se você sente algo, diga. É difícil 
se abrir? Mas quem disse que é fácil encontrar alguém que queira escutar? Se 
alguém reclama de você, ouça. É difícil ouvir certas coisas? Mas quem disse que 
é fácil ouvir você? Se alguém o ama, ame-o. É difícil entregar-se? Mas quem disse 
que é fácil ser feliz? Nem tudo é fácil na vida. Mas, com certeza, nada é impossível.

“Não julgueis e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julga-
mento com que julgardes; e sereis medidos com a mesma medida com que medir-
des. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave 
que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer a teu irmão ‘Deixa-me tirar o 
cisco do teu olho’, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primei-
ro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho 
do teu irmão.” (Mt 7,1-5)

Oração

Senhor, nosso Deus, dai-nos, por toda a vida, a graça de vos amar e temer, pois 
nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

26 segunda-feira .................................................................................................
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  ASSuMIR OS DESAFIOS COM CORAgEM

A nossa vida é constantemente marcada por turbulências que nem sempre são 
fáceis de serem vencidas, sendo que, algumas vezes, temos a impressão de que 
seremos engolidos. São situações que nos desafiam e exigem de nós muito mais 
do que somos capazes de realizar. É justamente nessas situações que a nossa fé 
deve falar mais alto. É claro que devemos reconhecer a nossa impotência diante 
de determinadas situações, mas a vida de quem realmente crê em Deus não pode 
ser marcada pelo medo, pela covardia ou pela transferência da responsabilidade do 
dia a dia para Deus. É assumir com coragem os desafios na certeza de que Deus é o 
grande parceiro e que seremos sempre vitoriosos porque não realizamos uma obra 
que é nossa, mas somos protagonistas de uma obra que é o próprio Deus quem 
realiza. É por isso que conhecer Jesus significa conhecer também o mistério da Cruz 
e a grande mensagem que esse mistério nos traz: “Deus amou tanto o mundo que 
lhe enviou seu Filho Unigênito, não para condenar o mundo, mas para que o mun-
do fosse salvo por ele, e Ele derramou o seu próprio sangue na Cruz, fazendo-se 
oferenda perfeita para nos salvar”. Conhecer Jesus por meio do mistério da Cruz 
significa tornar-se capaz de fazer-se também oferenda a Deus, amando-o até o fim.

“Portanto, façam às pessoas o mesmo que vocês desejam que elas façam a vocês. 
Esta é, de fato, a Lei e os Profetas”. (Mt 7,12)

Oração

Ó Deus Todo-poderoso, fazei-nos assumir com coragem os desafios que nos dais e 
exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros de seu corpo, somos 
chamados na esperança de participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

27 terça-feira ........................................................................................................
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  SEMpRE Dá pARA COlOCAR MAIS águA nO FEIJÃO

“Quando somos generosos, acolhendo as pessoas necessitadas que não têm outra 
coisa que não sua pobreza, partilhando a nossa comida e o nosso tempo, não fica-
mos mais pobres, mas nos enriquecemos. Sempre que alguém bate à sua porta, 
vocês sempre dão um jeito de compartilhar. Como diz o ditado, ‘sempre se pode 
colocar mais água no feijão’” (Papa Francisco). É por isso que o seguimento de Jesus 
traz consigo uma série de implicações e exige de todos nós muito mais do que o 
entusiasmo ou a boa vontade. Exige disposição de deixar muita coisa para trás, 
inclusive o conforto, os costumes, a cultura e até mesmo os grandes valores que 
norteiam a nossa vida. Seguir Jesus significa ter a disposição de sempre ir em fren-
te, sempre ir além, sempre buscar o novo para que a Boa-Nova aconteça; seguir a 
Jesus, é uma vida marcada sempre por novos desafios, é sempre atravessar o lago 
e buscar a outra margem, onde novas pessoas esperam para serem evangelizadas. 
Seguir Jesus significa colocar a obra evangelizadora acima de tudo.

“Toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma 
árvore boa não pode dar frutos maus nem uma árvore má pode produzir frutos 
bons. Toda a árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, 
pelos seus frutos, vós os conhecereis.” (Mt 7,17-20)

Oração

Senhor, nosso Deus, fazei-nos generosos e dai-nos por toda a vida a graça de vos 
amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

28 quarta-feira ....................................................................................................
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  SÃO pEDRO E SÃO pAulO, ApóStOlOS

Pedro e Paulo nos dão as pistas para vivermos a vida moderna atual. A vida moder-
na é cada vez mais marcada pela satisfação de necessidades urgentes criadas pela 
sociedade e pela cultura. A busca da satisfação dessas necessidades nos ocupa pra-
ticamente o tempo todo e nunca obtém pleno sucesso, pois sempre fica faltando 
alguma coisa. Por que acontece isso? É porque a pessoa hoje deixou de lado o Deus 
verdadeiro para se colocar a serviço dos deuses que marcam o mundo moderno, 
como o dinheiro, o prazer e o poder, e esses deuses nunca estão satisfeitos e nem 
trazem satisfação para o coração humano. É claro que não devemos nos alienar, 
afastar-nos do mundo como se ele fosse uma coisa má. Quanto mais próximo dos 
irmãos, mais perto de Deus estaremos, como o fizeram os apóstolos Pedro e Paulo. 
Jesus veio ao mundo para trazer a nossa libertação de tudo que leva à morte. Por 
isso que a vida do cristão está fundamentada na humildade e mansidão de coração, 
pois Jesus Cristo, manso e humilde de coração, é o Mestre de todo o nosso agir.

“Disse Jesus aos seus discípulos: ‘Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, en-
trará no Reino dos Céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está 
nos céus’.” (Mt 7,21)

Oração

Ó Deus, que nos concedei a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei-nos 
seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da 
fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

29 quinta-feira ......................................................................................................
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  tEMpO pARA tuDO

“Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus: tem-
po para nascer e tempo para morrer; tempo para plantar e tempo para arrancar 
o que foi plantado; tempo para matar e tempo para sarar; tempo para demolir e 
tempo para construir; tempo para chorar e tempo para rir; tempo para gemer e 
tempo para dançar; tempo para atirar pedras e tempo para ajuntá-las; tempo para 
dar abraços e tempo para apartar-se; tempo para procurar e tempo para perder; 
tempo para guardar e tempo para jogar fora; tempo para rasgar e tempo para cos-
turar; tempo para calar e tempo para falar; tempo para amar e tempo para odiar; 
tempo para a guerra e tempo para a paz.” (Eclesiastes 3)

Nós cristãos precisamos fazer a diferença, fazer o tempo ser especial. Para isso, 
temos de ser sal e luz neste mundo, conforme o Evangelho de Mateus. (5,13-14) 
Onde estivermos, devemos dar testemunho de que só em Deus e em sua vontade 
encontramos a verdadeira felicidade.

Oração

Senhor nosso Deus, Pai de todas as criaturas. Vós que quereis chamar todos os 
vossos filhos ao conhecimento da verdade, iluminai todos os homens e todas as 
mulheres com a luz do vosso Espírito hoje e sempre. Instruis os corações dos vos-
sos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as 
coisas segundo o mesmo Espírito e tenhamos sempre sua consolação. Por Cristo, 
Senhor nosso. Amém.

30 sexta-feira ......................................................................................................





JULHO

ACOLHIDA 2017
Ensinos Fundamental II e Médio

Algumas regiões não têm aula durante todo  mês; sugerimos que onde tiver aula 
escolha-se livremente as acolhidas. Têm acolhidas para duas semanas. Para os dias 
comemorativos e religiosos, tem uma oração específica.
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  SÃO tOMé

“Tomé, chamado Dídimo, que era um dos Doze, não estava com eles quando Jesus 
veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: ‘Vimos o Senhor’, mas Tomé lhes 
disse: ‘Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo 
nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei’. Oito dias 
depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava 
com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: 
‘A paz esteja convosco’. Depois disse a Tomé: ‘Põe o teu dedo aqui e olha as minhas 
mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel’. 
Tomé respondeu: ‘Meu Senhor e meu Deus!’. Jesus lhe disse: ‘Acreditaste, porque 
me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto’” (João 24,24-29). É por 
isso que o cidadão do Reino de Deus não vive mais segundo a lei, mas vive o novo 
mandamento, o mandamento do amor, não é mais escravo do pecado, mas é filho 
de Deus, é livre e vive segundo a graça e não é mais prisioneiro da morte porque 
tem a vida nova e acredita plenamente que Cristo está vivo no meio de nós.

“Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. 
Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento 
os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que 
toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E 
vós também sois integrados nessa construção, para vos tornardes morada de Deus 
pelo Espírito.” (Ef 2,19-22)

Oração

Deus Todo-poderoso, a exemplo do apóstolo Tomé, concedei-nos que sejamos 
sempre sustentados por vossa proteção, confiança e bondade. Tenhamos vida ple-
na pela fé no Cristo Jesus Ressuscitado. Que convosco vive e reina, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

3 segunda-feira..........................................................................................................
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  DEuS EM pRIMEIRO lugAR

A natureza agradece se os tempos de simplicidade tornarem-se parte da nossa 
vida. Com isso, vai ser possível sobrar tempo, horas e minutos para olhar para 
quem está ao lado, saborear suas virtudes, conviver. Aí haverá disponibilidade afe-
tiva para sentir o gosto de estar juntos. Então será possível olhar o céu azul com 
naturalidade; caminhar mais com os pés descalços na terra nua e no barro; sentir 
a água banhando a pele suavemente; deixar-se envolver pelo vento frio e fresco 
do final da tarde ou o sol cálido na praia deserta. O tão desejado e propalado 
capital e o “ter” nunca garantiram a felicidade de ninguém. Sabemos que sempre 
existem muitos interesses em jogo e a maioria das pessoas não coloca Deus em 
primeiro lugar na sua vida, de modo que outros valores passam a ter maior im-
portância. Porém, aquelas pessoas que nada possuem, os desvalidos e excluídos 
deste mundo, são os primeiros a reconhecer a importância do Reino de Deus em 
suas vidas e sempre respondem, de forma positiva, ao convite que lhes é feito por 
Deus. Por isso os pequenos estão sempre presentes no banquete do Reino dos 
Céus.

“Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: ‘Senhor, salva-nos, pois 
estamos perecendo!’. Jesus respondeu: ‘Por que tendes tanto medo, homens fra-
cos na fé?’. Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma 
grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: ‘Quem é este homem 
que até os ventos e o mar lhe obedecem?’.” (Mt 8,25-27)

Oração

Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que vos coloquemos 
sempre em primeiro lugar, que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas 
brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vos-
so Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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  A MISERICóRDIA

Todos nós temos dificuldades, mas Deus nos ama tanto, que age sempre com miseri-
córdia para conosco, perdoando o que nos pesa na consciência e sempre dando-nos 
condições para que recomecemos nossa vida e possamos viver na sua amizade; 
afinal de contas, o verdadeiro Pai não quer seus filhos dispersos e entregues ao 
poder deste mundo. Tudo isso faz com que uma das maiores alegrias de Deus seja a 
conversão dos pecadores. Como Deus, também nós devemos agir com misericórdia 
para com os que erram e dar-lhes condições para que possam converter-se e, assim, 
viverem na plena alegria de quem se sente eternamente amado por Deus. Movidos 
pelo Espírito Santo, somos chamados a ser canais de graça na vida das pessoas e, 
ao mesmo tempo, a preparar os corações para que estejam abertos à bondade e à 
graça de Deus e, assim, acolham a Cristo em suas vidas. Para isso é que precisamos 
da misericórdia. A misericórdia é um dos valores evangélicos mais importantes, e 
ser misericordioso significa, antes de tudo, ser capaz de colaborar com as pessoas 
e de perdoá-las. Perdoar não significa esquecer, deixar de lado, pois o perdão não 
pode negar a verdade nem a responsabilidade da pessoa diante dos fatos. Perdoar 
significa não querer a punição para quem é culpado, mas sim criar condições para 
que ele possa se reerguer e reparar o mal que realizou. E somente aquela pessoa 
que tem fé é capaz de perdoar verdadeiramente, porque somente quem acredita 
no Deus misericordioso é capaz de agir verdadeiramente com misericórdia.

“Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida, só assim o Senhor Deus dos exér-
citos vos assistirá, como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem, restabelecei a 
justiça.” (Am 5,14-15)

Oração

Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos en-
volvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade, da 
bondade e da misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. Amém.
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  A SAlVAÇÃO é pARA tODOS

A ação do Espírito Santo é tão necessária para manter vivo o entusiasmo pela 
construção do Reino de Deus na Terra, que Jesus Cristo vai agir com a força do 
Espírito Santo, em sua nova etapa na história da salvação. Jesus, o Salvador, con-
cretiza a salvação por meio da libertação de todos os males a toda a humanidade. 
Vemos assim que, no plano da salvação, os pobres e os oprimidos são os primei-
ros da lista. Eles são os protagonistas dessa nova história. O mundo inteiro está 
incluído na salvação, pois ela não é privilégio de um povo. A salvação é Dom de 
Deus, por isso Ele diz: “Proclamai o ano da graça”, ou seja, Deus que se coloca no 
meio da humanidade. Porém essa salvação se realiza através da conversão e da 
perseverança. Jesus diz: “O Espírito do Senhor está sobre mim”. Jesus tem como 
objetivo ser e anunciar a Boa Notícia a todos. Ele quer devolver a vida a quem está 
excluído dela. Pretende libertar os homens de todos os males. É o seu projeto para 
a humanidade. Jesus encaminha a humanidade para uma situação de reconcilia-
ção e de partilha, que tornam possíveis a igualdade, a fraternidade e a comunhão.

“Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou 
e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus, por ter 
dado tal poder aos homens.” (Mt 9,7-8)

Oração

Ó Deus, pela vossa graça, nos destes a salvação eterna e nos fizestes filhos da luz. 
Concedei que brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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  BEM-AVEntuRADA MARIA ROMERO MEnESES

Para o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, a memória da Bem-aventurada   
Maria Romero Meneses é celebrada dia 7. Nasceu em Granada de Nicarágua, no dia 
13 de janeiro de 1902. A família tinha grandes sonhos para ela: estudou música, pia-
no e violino. Mas ela escolheu a estrada religiosa. Parecia-lhe que o carisma de Dom 
Bosco tivesse sido criado exatamente para as suas aspirações. Como Dom Bosco, 
escolhendo dentre as melhores de suas alunas, criou as discípulas para a Obra dos 
Oratórios. Deu-lhes o nome de “las misioneritas”. Em torno dela, cresceram “obras 
sociais” que deixaram espantado até o governo. Chegou a criar uma aldeia para os 
mais pobres, dando a cada família (tirada de debaixo da ponte) uma casinha pró-
pria. Soube infundir grande devoção a Maria Auxiliadora. Realizou grandes coisas 
com a sua fé e com a colaboração de pessoas abastadas, conquistadas para a sua 
causa depois de terem experimentado os efeitos da devoção mariana. Essa irmã 
tão ativa era também eminentemente mística, mulher de íntima união com Deus. 
Morreu de infarto no dia 7 de julho de 1977.

“Uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos veio por trás dele e tocou a 
barra do seu manto. Ela pensava consigo: ‘Se eu conseguir ao menos tocar no man-
to dele, ficarei curada’. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: ‘Coragem, filha! A tua fé te 
salvou’. E a mulher ficou curada a partir daquele instante.” (Mt 9,20-22)

Oração

Ó Deus, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, como o fizestes à bem-
-aventurada Maria Romero Meneses, e dai a todos participarem das vossas graças 
eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

7 sexta-feira ...............................................................................................................
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  CAMInhAnDO nA ESpERAnÇA

Todos nós vivemos afirmando que Jesus é misericordioso, que veio para trazer a 
salvação para todas as pessoas e coisas do gênero, mas, na hora da convivência 
com as pessoas, parece que não é bem assim, pois somos proibitivos e sabemos 
sempre evidenciar os erros e os pecados que são cometidos para provocarmos 
discórdia, separação e exclusão. É muito comum ouvirmos: “Eu acho que fulano 
não pode participar de tal coisa porque ele fez isso e aquilo”. Devemos crer que, 
de fato, não somos nós que chamamos para o serviço do Reino, é Jesus quem 
chama, e Ele sabe muito melhor que nós quem está chamando e por que Ele está 
chamando. A nós compete criar condições para que todos possam assumir a pró-
pria vocação. Está na vinda de Jesus ao mundo a grande manifestação do amor 
misericordioso de Deus, que não quer a morte nem a perda de ninguém, mas quer 
que o pecador se converta e viva, e por isso manda o seu próprio Filho, não para 
condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele, realizando as obras 
de Deus, para tornar livres seus filhos, vivendo segundo a graça e caminhando na 
esperança.

“Quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Ensi-
nei a dar os primeiros passos, tomei em meus braços, mas eles não reconheceram 
que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor; 
era para eles como quem leva uma criança ao colo, e rebaixava-me a dar-lhes de 
comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Eu sou Deus, e 
não homem; o santo no meio de vós.” (Os 11,1-9)

Oração

Ó Deus, fazei-nos caminhar na esperança. Enchei os vossos filhos de santa alegria, 
e dai a todos um coração voltado para a realização do bem comum. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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  O pODER DA pAlAVRA E DO OlhAR

A palavra tem um poder humanizante, mas não basta dizer palavras genéricas. O 
que precisamos é de um olhar particular, de alguém que nos chame pelo nome, 
nos pergunte como estamos, se precisamos de ajuda. O policial que acompanhava 
o Papa Francisco no Brasil disse ter se impressionado muito com sua capacidade de 
destacar uma pessoa na multidão, de perceber seu olhar e sair, quando possível, ao 
seu encontro. Ele chorou com aquele menino que chorou em seu regaço. Tempos 
atrás, ele disse: “O pastor tem de ter o cheiro de sua ovelha”. É também assim que 
devemos procurar Jesus para que, a partir do encontro pessoal com ele, possamos 
conhecer o próprio Pai, nosso Deus e Senhor. Esse dom de Deus nos é dado pelo 
Espírito Santo, que é derramado sem medida sobre nós e faz com que reconheça-
mos nas palavras de Jesus as palavras do próprio Deus, que são fonte de verdadeira 
alegria e de felicidade eterna para todos os que creem nelas e as colocam em prá-
tica no dia a dia.

“Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeni-
nos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo: não perderá a sua recompensa.” 
(Mt 10,42)

Oração

Ó Deus, que mostrais por vossa palavra a luz da verdade aos que erram, para reto-
marem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não con-
vém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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  ApREnDER A ESCutAR COM O CORAÇÃO

A educação do coração está muito negligenciada. Quando um filho quer contar ao 
pai alguma coisa que o inquieta e o pai lhe diz “Eu te amo muito, agora vai, que teu 
pai tem muitas coisas para fazer”, como se sente esse filho? E quando a pessoa, 
por muita sorte, consegue se aproximar do padre e percebe que ele não a escuta 
com interesse, mas, antes, tem um olhar vago de quem diz “Devo fazer muitas ou-
tras coisas ainda”, como se sente essa pessoa? Como pode sentir-se acariciada por 
Deus se seu mediador a afasta com o olhar, quando não com palavras? É preciso 
dar ao coração a mesma atenção que se dá à inteligência. E colocar como muito 
importante o exercício da ternura com os mais próximos e com todos aqueles que 
ainda estão longe de nós sem isolá-los por egoísmo, preconceito ou preguiça. A 
educação se faz à custa de prática. É por isso que nós devemos anunciar o Evan-
gelho com base na realidade das pessoas, nas suas experiências de vida, nos seus 
valores e expectativas. Antes de anunciar a Palavra de Deus, precisamos criar a 
necessidade dela no coração das pessoas, como Jesus o fez.

“O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e muito digno 
de louvores na cidade onde Ele mora; seu monte santo, esta colina encantadora é 
a alegria do Universo.” (Sl 48)

Oração

Concedei-nos, Pai Todo-poderoso, aprender a escutar com o coração para apro-
veitarmos de vossos ensinamentos e para que sejamos discípulos fiéis de Jesus. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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  A AÇÃO pOlítICA

O Papa Paulo VI, na encíclica “Octogesima Adveniens”, afirma que a ação política 
é uma das mais nobres maneiras de o cristão atuar no mundo, para transformá-lo. 
Muitos documentos posteriores da Igreja o reafirmam. No entanto, ainda são pou-
cos os cristãos que aceitam esse desafio. Em geral, ficam de fora, apenas criticando 
aqueles que assumiram a política, com todos os riscos que essa opção implica. Ora, 
a humanização supõe estruturas sociais, econômicas, políticas, culturais e religio-
sas humanizadoras. Se não o são, serão contrárias ao projeto de Deus e devem 
ser substituídas por outras. A política, em suas variadas expressões, também é um 
instrumento próprio para perseguir esse objetivo. É espaço a ser ocupado pelos 
cristãos, como opção de fé. Pois, “a quem tem fome, dar o peixe, antes que morra; 
logo que possível, vencida a fome, dar-lhe o anzol e ensinar-lhe a pescar, para que 
não fique para sempre dependente de quem o socorreu; em seguida, juntar-se a ele 
na luta pelo direito de comer o peixe que pescou”.

“Disse Jesus: ‘O Reino dos Céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apa-
nha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a 
praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não 
prestam.” (Mt 13,47-48)

Oração

Ó Deus, que suscitastes em vossa Igreja santos e santas para propagar a maior gló-
ria do vosso nome, fazei que, inspirados neles, imitemos a doação, o amor e a en-
trega ao vosso Reino aqui na terra, para partilharmos da alegria de vivermos como 
irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.
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  SÃO tIAgO, ApóStOlO

O apóstolo Tiago, em suas cartas, fala da ternura de Deus por nós. A ternura per-
tence à família do bem, da carícia, da gentileza, do sorriso, da aproximação, da 
bondade, do amor, da confiança, dos anjos, do prazer, da doçura, da paz, da cum-
plicidade, da amizade, da fraternidade. Resgatar a capacidade de fazer-nos próxi-
mos dos outros, tanto na família como na Igreja, requer libertação, exige prestar 
atenção e aguçar a nossa sensibilidade. Requer dedicar tempo à convivência, usar 
todos os sentidos para chegar ao outro e entender, de uma vez por todas, que aju-
damos muito mais uma pessoa pela nossa relação afetiva direta. Nós devemos ter 
sempre a convicção de que, se fomos chamados para trabalhar no Reino de Deus, 
foi Jesus quem nos chamou. Outras pessoas podem até ter participado desse cha-
mado, mas como instrumentos para que esse chamado acontecesse. E porque foi 
Jesus quem nos chamou, é da obra dele que participamos. Não temos um projeto 
pessoal exclusivo, mas, na verdade, nós nos inserimos no projeto do próprio Jesus. 
Com isso, não realizamos a nossa obra, mas a obra daquele que nos chamou, e 
não agimos pelo nosso próprio poder, mas pelo poder daquele que nos chamou e 
nos enviou para a realização do seu projeto de amor.

“Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor; quem quiser ser o primei-
ro, seja vosso servo. Pois, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para 
servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos.” (Mt 20,26-28)

Oração

Deus eterno, Todo-poderoso e de ternura com todos, concedei que cada um de 
vossos filhos seja confirmado pelo seu testemunho e sustentado pela vossa pro-
teção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

25 terça-feira ......................................................................................................
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  SAntA AnA E SÃO JOAQuIM

Ana e seu marido Joaquim já estavam com idade avançada e ainda não tinham fi-
lhos. O que, para os judeus de sua época, era um enorme desgosto e uma vergonha 
também. Os motivos são óbvios, pois os judeus esperavam a chegada do Messias, 
como previam as sagradas profecias. Assim, toda esposa judia esperava que dela 
nascesse o Salvador e, para tanto, tinha que se dispor para servir aos desígnios de 
Deus, se assim ele o desejasse. Por isso a esterilidade causava sofrimento e vergo-
nha e é nessa situação constrangedora que encontramos o casal Joaquim e Ana. 
Mas Ana e Joaquim não desistiram. Rezaram por muito tempo até que, quando já 
estavam quase perdendo a esperança, Ana engravidou. Não se sabe muito sobre a 
vida deles, pois passaram a ser citados a partir do século II pelos escritos apócrifos, 
ou os escritos que não estão na Bíblia. E esses escritos apenas revelam o nome dos 
pais da Virgem Maria, a que seria a Mãe do Messias. 

“Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. 
Pois eu lhes garanto: Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão ven-
do, mas não viram. Desejavam ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram!” 
(Mt 13,16-17)

Oração

Senhor, por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, lembra-te daqueles a quem 
deste o dom da vida longa. Recompensa-os nessa fase pelo bem que realizaram no 
passado, perdoa-os por suas falhas. Torna seus dias felizes e dá-lhes tua graça a fim 
de que sigam crescendo através dos desafios de seus últimos anos. Dá-lhes vossas 
bênçãos a todos aqueles que chegaram à idade avançada. Acompanha-os e fortifi-
ca-os na fé e no amor. Amém!

26 quarta-feira ......................................................................................................
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  SAntO InáCIO DE lOyOlA

Inácio nasceu em Loyola na Espanha, no ano de 1491, e pertencia a uma nobre e 
numerosa família religiosa. Era ele o mais novo de doze irmãos. Teve preferência 
à carreira militar e como jovem valente entregou-se às ambições e às aventuras 
das armas e das festas. Aconteceu que, durante a defesa do castelo de Pamplona, 
Inácio quebrou uma perna, precisando ficar paralisado por um tempo; depois de 
ler a vida de Jesus e alguns livros da vida dos santos, concluiu: “São Francisco fez 
isso, pois eu tenho de fazer o mesmo.” Pendurou sua espada aos pés da imagem 
de Nossa Senhora de Montserrat, entregou-se à vida, à oração e ao silêncio, onde 
viveu seus “exercícios espirituais”. Logo depois estudou Filosofia e Teologia, e a 
seguir fundou a Companhia de Jesus, os que são conhecidos até hoje como “Je-
suítas”. A instituição de Inácio iniciada em 1534 era algo original e ele mesmo a 
descreve, dizendo: “A finalidade desta Companhia não é somente ocupar-se com 
as coisas da salvação e perfeição própria, mas, esforçar-se intensamente por aju-
dar o próximo”.

Jesus lhes apresentou outra parábola. O Reino dos Céus é como uma semente de 
mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. É a menor de todas as 
sementes. Mas, quando cresce, é a maior das hortaliças. Torna-se árvore, a tal 
ponto que as aves do céu fazem ninhos em seus ramos”.  (Mt 13,31-32)

Oração

Com Santo Inácio, dizemos: Tomai Senhor e recebei toda minha liberdade e a 
minha memória também. Tomai Senhor e recebei o meu entendimento e toda 
minha vontade. Tudo o que tenho e possuo vós me destes Senhor com amor. To-
dos os dons que me destes, com gratidão Vos devolvo. Disponde deles Senhor e 
colocai segundo Vossa vontade. Dai-me somente o Vosso amor, a Vossa graça e a 
Vossa benevolência. Isso me basta, nada mais quero pedir. Amém! 

31 segunda-feira .................................................................................................
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  é pRECISO RECOMEÇAR

Comece fazendo uma limpeza! Varra de seu coração a tristeza, a angústia, a aflição. 
Varra de sua vida a inveja, a maledicência, a fofoca. Varra do seu corpo a preguiça, 
o tédio, os maus pensamentos. Varra de seu caminho o mau olhado, o mau agouro, 
o mau pressentimento. Deixe fluir a alegria de sua alma, trabalhe seu corpo para o 
bem, agradeça por tudo que você é e faz e, acima de tudo, comece mais esta etapa 
com Felicidade no coração.

Novos horizontes se aproximam, novas alegrias chegarão. Será que seu coração 
estará pronto para receber tudo isso? Estamos no Mês das Vocações. Vocação é 
um dom muito especial, e cada um tem a sua. Pensar na vocação é pensar em nós 
mesmos. Quem serei? O que vou fazer da minha vida? Minha vida servirá para quê? 
Qual o legado que deixarei para o mundo?

Oração

Abençoai, Pai Celeste, nosso estudo que estamos a reiniciar. Mostrai-nos qual o 
caminho a seguir e conduzi nossa vocação. Que o vosso Espírito Santo nos ilumine, 
inspire e oriente, e a vossa graça nos ajude a tudo realizar em espírito de amor e 
serviço, para honra e glória do vosso nome e pelo bem de todos. Maria, Mãe de 
Jesus e nossa mãe, intercedei por nós. Amém.

1 terça-feira ...............................................................................................................
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  MêS VOCACIOnAl

Na vida, tudo leva tempo e exige perseverança, tenacidade e entusiasmo para 
acontecer. É necessário o tempo da descoberta, do acalentar, do plantar, do culti-
var e do sonhar. O amanhã é feito desde agora. Assim é a vocação de cada um. O 
primeiro momento é a descoberta, depois é a busca para realizá-la. Porém, sem 
o cultivo, sem o foco necessário na construção cotidiana, não há vocação que se 
sustente. Nesse mês vocacional, somos convocados a olhar para dentro de nós, 
para a realidade em que vivemos, para o mundo atual e buscar dar a melhor res-
posta, como contribuição pessoal para tornar a vida mais bonita, digna e signifi-
cativa para todos.

Peçamos ao Senhor a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo 
um ponto de partida para um novo avanço. Peçamos ao Senhor da Messe que 
nos inspire e nos conduza na realização de nossa vocação e, principalmente, que 
consigamos ser cidadãos de um mundo mais justo e fraterno.

Oração

Eu ouvi hoje, Senhor, tua voz que me chamou e me pediu que estivesse sempre 
junto aos meus irmãos e teus filhos. Essa voz me transformou, e a minha vida 
mudou. Só penso agora, Senhor, em te chamar de Pai e dizer “Pai Nosso, em ti 
cremos. Pai Nosso, a ti oferecemos nossas mãos de irmãos. Pai Nosso, que estais 
no céu...

2 quarta-feira ...........................................................................................................
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  VIVER O EVAngElhO DE JESuS

Todos nós temos dificuldade para viver a radicalidade exigida pelo Evangelho e, di-
versas vezes, nós nos acovardamos diante das ameaças. Uma das maiores ameaças 
que sofremos hoje, quando procuramos viver o Evangelho, encontra-se no fato de 
que a sociedade ridiculariza todos aqueles que não fundamentam a sua vida nos 
valores do mundo. Mas isso também acontecia nos tempos de Jesus, como pode-
mos perceber na narrativa da morte de João Batista e no julgamento do próprio 
Jesus. Mas nós não podemos ceder aos mesmos mecanismos que são usados pelo 
mundo moderno contra o Evangelho; devemos expor com coerência as verdades da 
nossa fé. Pedimos coragem, Senhor, para sermos tuas testemunhas onde quer que 
estejamos. Sabemos que precisamos agir como missionários para que as pessoas 
que não te conhecem se alimentem da verdadeira comida e da verdadeira bebida e 
vivam para sempre na plena vida.

“Assim procedia Jesus com seus apóstolos; tolerava-os na sua ignorância e rudeza, e 
até mesmo na sua pouca fidelidade. A afeição e a familiaridade com que tratava os 
pecadores eram tais que, em alguns, causava espanto, em outros, escândalo, mas, 
em muitos, infundia a esperança de receber o perdão de Deus. Por isso nos ordenou 
que aprendêssemos dele a ser mansos e humildes de coração.” (Dom Bosco)
 
Oração

Ó Deus, fazei-nos lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra e viver o 
que Jesus nos ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

3 quinta-feira .............................................................................................................
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  tRIlhAR O CAMInhO DO BEM

Os dons que temos não nos pertencem, mas sim a Deus, que é o Senhor de tudo, 
de modo que os dons que recebemos de Deus devem ser colocados a serviço dos 
outros. Sendo assim, não podemos usar os nossos dons, nem mesmo os dons 
naturais, somente em vista da nossa realização e da nossa promoção pessoal, mas 
devemos colocá-los a serviço de Deus e dos nossos irmãos e irmãs, pois somente 
quando o dom se transforma em serviço é que ele é capaz de multiplicar e de pro-
duzir frutos em abundância, contribuindo para que o Reino de Deus cresça cada 
vez mais no meio das pessoas. Jesus entra na nossa vida porque nós o acolhemos, 
fazemos a experiência da sua companhia e da sua amizade por meio da intimidade 
da experiência interior, o que nos faz vislumbrar os verdadeiros valores que nos 
tornam felizes, de modo que procuramos viver o amor fazendo o bem. É por isso 
que Jesus nos encontra e nos possibilita trilhar o caminho do bem, o caminho da 
vida.

“Senhor, meu Deus, meu Santo, puseste essa gente como instrumento de tua jus-
tiça; criaste-a, ó meu rochedo. Teus olhos são puros para não veres o mal; não 
podes aceitar a visão da iniquidade.” (Hab 1,12-13)

Oração

Ó Deus de Misericórdia, abençoai a cada um de nós para vivermos bem nossa 
vocação de servir. Fazei que tenhamos o espírito de vida, como o de São João 
Maria Vianney que hoje celebramos, para também servir os que mais necessitam. 
Assim seja.

4 sexta-feira .............................................................................................................
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  SEguIR O pRópRIO CAMInhO

O velho ditado do peixe e do anzol para socorrer quem está morrendo de fome nos 
faz correr e dar o peixe, mas falta ensinar-lhe a pescar e garantir-lhe o direito de 
comer o peixe que pescou. Porque não é isso o que estamos vendo nesse modelo 
injusto de sociedade excludente e opressora. O Papa Francisco denunciou a injus-
tiça que condena os pobres a uma situação cruel de exclusão social. Incentivou os 
jovens a irem para as ruas, e eles foram. Mas não bastam passeatas. Há caminhos 
mais exigentes para reverter a pobreza. A maioria absoluta dos que trabalham não 
consegue usufruir do produto do seu trabalho. Produzem alimentos, mas passam 
fome. Produzem bens que nunca poderão possuir. Constroem boas casas, mas mo-
ram em barracos miseráveis. Jesus passou toda a sua vida fazendo o bem para ma-
nifestar o amor de Deus para conosco. Quando Jesus realiza curas, quer mostrar 
que o amor de Deus pelos homens faz com que as pessoas não fiquem à margem 
do caminho pedindo esmolas, mas com que cada um tenha condições de seguir o 
seu caminho. É por isso que Ele tem compaixão do cego e o cura. Após o processo 
de libertação, todos são convidados a seguir o próprio caminho, sendo que alguns, 
como é o exemplo do cego do Evangelho, resolvem seguir o caminho de Jesus. 
Quando Jesus cura, não tira a liberdade da pessoa. Aqueles que, depois de curados, 
resolvem segui-lo, fazem-no de livre e espontânea vontade.

“‘Dai-lhes vós mesmos de comer!’ Os discípulos responderam: ‘Só temos aqui cinco 
pães e dois peixes’. Jesus disse: ‘Trazei-os aqui’. Jesus mandou que a multidão se 
sentasse na grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para 
o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. 
Os discípulos os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e, 
dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam 
comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças.” 
(Mt 14,16-21)

Oração

Deus de poder e misericórdia, dai-nos conquistar um caminho que leve ao amor de 
Cristo e que o coloquemos em prática como vossos filhos e irmãos e irmãs uns dos 
outros. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

7 segunda-feira..........................................................................................................
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  A COntRIBuIÇÃO DA Fé CRIStÃ

O cristão é chamado a uma atuação política efetiva, num leque amplo de possi-
bilidades e alternativas eficazes. A participação em movimentos políticos, centros 
de direitos humanos, comitês de cidadania, campanhas populares em defesa da 
justiça, associações de bairros e outras estruturas da sociedade será um caminho 
valioso para essa formação do cristão. Ao mesmo tempo, a presença nesses es-
paços levará a contribuição da fé cristã na busca de soluções mais humanas para 
os problemas que essas organizações buscam resolver. O importante é sempre 
darmos nossa contribuição para o crescimento do outro. Pois quem vai até Jesus 
não terá mais fome e quem crer nele não terá mais sede. Jesus coloca à nossa dis-
posição não os bens transitórios desse mundo, mas os verdadeiros bens, aqueles 
que são perenes, que são eternos. Por isso é muito importante que as pessoas 
conheçam Jesus. Somente a partir do conhecimento da sua pessoa e do seu reco-
nhecimento como Filho de Deus é que as pessoas poderão desfrutar dos dons do 
Pai e ter a verdadeira vida.

“‘Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!’. Então Pedro lhe disse: ‘Senhor, se és Tu, 
manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água’. E Jesus respondeu: 
‘Vem!’. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a 
Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gri-
tou: ‘Senhor, salva-me!’. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro, e lhe disse: 
‘Homem fraco na fé, por que duvidaste?’. Assim que subiram na barca, o vento se 
acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: ‘Verdadei-
ramente tu és o Filho de Deus!’.” (Mt 14,27-33)

Oração

Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e as filhas que 
vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e guia para que possamos 
contribuir com a obra de vosso Reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém. 

8 terça-feira .............................................................................................................
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  OnDE EStá SEu tESOuRO?

Conta-se que, certa vez, um turista foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo 
de visitar um famoso sábio. Ao chegar, o turista ficou surpreso ao ver que o sábio, 
apesar de toda a sua fama, morava num casebre muito simples e pobre. As únicas 
peças eram uma cama, uma mesa e uma banqueta de palha. “Onde estão teus 
móveis, teus livros e todas as tuas coisas?”, perguntou-lhe o turista. Depois de cer-
to silêncio, retrucou-lhe o sábio: “E todos os seus pertences, não estão contigo?”. 
Surpreso, respondeu-lhe o turista: “Não, não estão, pois eu estou aqui só de passa-
gem”. Sorrindo, concluiu o sábio: “Eu também”. 

Peçamos a Deus, no silêncio do nosso coração, que nos dê sabedoria para vivermos 
bem cada momento da vida. E que Ele nos oriente sempre na busca da sabedoria. 
Uma sabedoria que seja para iluminar a caminhada, para ajudar o outro, para nos 
tornar cidadãos atuantes e de bem com a vida e com cada um que está conosco.

Oração

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de 
vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. 
Por Cristo, Senhor nosso. Amém.

9 quarta-feira .............................................................................................................
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  nO EStIlO DE VIDA

Na visita ao Brasil, em 2013, o Papa Francisco insistiu que os jovens criassem uma 
efetiva cultura de solidariedade. Isso precisa ser traduzido em formas concretas 
de novos estilos de vida. Em diversos países, atualmente, grupos e organizações 
sociais organizam um amplo movimento pelo consumo crítico e por um mode-
lo novo de economia alternativa, solidária e eticamente responsável. No Brasil, 
existem belas iniciativas de cooperativas e trabalhos comunitários que se fundam 
nesse novo modelo de sociedade. Grupos espirituais de todas as religiões releem 
o apelo de Buda para o desapego pessoal, releem as palavras de Jesus Cristo que 
convocam para a pobreza de coração. Hoje isso se traduz pela orientação de as-
sumir a sobriedade como caminho concreto para que outro modelo de sociedade 
seja possível. O consumo crítico e eticamente responsável é requisito indispensá-
vel de amor ao próximo e de respeito pela criação, obra do amor divino. É preciso 
lembrar o que diz o Evangelho: o ser humano é mais do que o alimento. Vale mais 
do que a roupa. Por mais que nos preocupemos, não acrescentaremos um cen-
tímetro sequer à nossa estatura. Jesus pedia a seus discípulos: “Busquem, acima 
de tudo, a realização do projeto do Reino de Deus, e tudo o mais lhes será dado 
por acréscimo”.

“Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: ‘Conhece o 
Senhor’. Todos me reconhecerão do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois per-
doarei sua maldade, e não mais lembrarei o seu pecado.” (Jr 31,34)

Oração

Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos que vos implo-
ram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa 
Criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

10 quinta-feira ....................................................................................................
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  DIA DOS pAIS

Existe pai que ama; tem pai que se esquece do amor; tem pai que adota. Tem pai 
que não cuida; Tem pai que dá amor. Tem pai que dá presente; tem pai por amor; 
tem pai por acaso; tem pai que se preocupa com os problemas do filho; tem pai 
que não sabe dos problemas do filho... Tem pai... Tem pai que ensina; tem pai que 
não tem tempo; tem pai que sofre com o sofrimento do filho; tem pai que deixa o 
filho esquecido. Tem pai de todo jeito. Tem pai que encaminha o filho; tem pai que 
o deixa no caminho; tem pai que assume; tem pai que rejeita; tem pai que acaricia; 
tem pai que não sabe onde está o filho que precisa de carinho. Tem pai que afaga; 
tem pai que só pensa em negócios. Tem... Tem pai de todo jeito. Eu quero um pai; 
apenas um pai que esteja consciente do amor que tem para dividir... Eu quero um 
pai, apenas um pai que seja meu companheiro e amigo!

Oração pelos pais

Senhor, meu Deus, vós quereis que eu respeite, ame e obedeça a meus queridos 
pais. Peço-vos que vós mesmo me inspireis o respeito e a reverência que lhes devo, 
e fazei que seja para eles filho amoroso e obediente. Recompensai-lhes todos os sa-
crifícios, trabalhos e cuidados que por minha causa têm suportado e retribuí-lhes todo 
o bem que me fizeram no corpo e na alma, pois eu por mim não posso pagar-lhes tudo 
isso. Conservai-lhes uma longa vida no gozo de perfeita saúde do corpo e da alma. 
Deixai-os participar da benção copiosa, que derramastes sobre os patriarcas. Fazei
-os crescer na virtude do vosso amor e trilhar sempre o caminho do bem. Amém.

Rezar um Pai-Nosso, agradecendo por todos os pais ou por quem os representa na 
vida de cada um.

11 sexta-feira ........................................................................................................
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  OS VAlORES DEFInItIVOS

Como todos nós vivemos num mundo marcado pelo materialismo, cada vez mais 
somos tentados a fazer do ter muitas coisas e bens a causa da nossa felicidade,   
fechando-nos nessa realidade para analisar todas as coisas. Com isso, não somos 
capazes de ver outros caminhos para a felicidade ou até mesmo outras condições 
de vida que Deus pode nos conceder para o nosso bem. É isso que nos faz inca-
pazes de abrir o nosso coração para a proposta da vida plena que nos é feita por 
Deus. Não podemos pôr na realidade material o sentido final da nossa vida e a 
causa da nossa felicidade, pois o mundo material é transitório, enquanto o mundo 
espiritual contribui para que a pessoa encontre, nos valores que não são transitó-
rios, a razão da sua vida e sua felicidade. Assim, devemos ser capazes de submeter 
os valores que passam, as coisas materiais, aos valores definitivos, às coisas espi-
rituais, pois somente estes podem nos garantir a nossa plena realização. Por isso 
é necessário que abramos o nosso coração e reconheçamos que somos visitados 
pelo Deus da Vida, e que rejeitar essa visita significa, para nós, trilharmos os ca-
minhos da morte, resultado de uma vida de quem apenas está preocupado em 
olhar para seus interesses mesquinhos e não para os verdadeiros bens que são 
destinados a quem acolhe Jesus e vive segundo os valores do Evangelho.

“Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento! Louvai-o, 
anjos seus, todos, louvai-o, louvai-o, legiões celestiais! Reis da terra, povos todos, 
bendizei-o, e vós, príncipes e todos os juízes; e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, 
anciãos e criancinhas, bendizei-o! Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, 
porque somente o seu nome é excelso! A majestade e esplendor de sua glória 
ultrapassam em grandeza o céu e a terra.” (Sl 149)

Oração

Ó Deus, concedei que, seguindo a Cristo com um coração de pobre, encontremos 
os valores definitivos e vos contemplemos um dia em vosso Reino. Por nosso Se-
nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

14 segunda-feira .................................................................................................
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  ASSunÇÃO DE nOSSA SEnhORA

Maria, a Mãe de Jesus, mostrou-nos que a fé abre todas as portas para a pessoa 
humana e lhe possibilita a superação de todos os problemas e dificuldades. Mas 
a fé não é uma mágica ou alguma bruxaria que, por meio de ritos, possibilita que 
todas as pessoas manipulem Deus. A força da fé está na parceria com Deus e na 
adesão ao seu plano de amor, como o fez Maria, sua Mãe. Quando nós fazemos 
isso, o sucesso das nossas atividades não está nas atividades em si, mas no próprio 
Deus que, conosco, realiza as suas obras. Logo, o poder da fé está na adesão e não 
no rito, e a fé verdadeira é, antes de tudo, compromisso com Deus, assim como o 
fez sua Mãe e Nossa Senhora. Maria recebe do anjo a notícia de que seria a mãe 
do Messias; como poderia acontecer isso se ela não tivesse fé? Deus age, e Maria 
gera aquele que é o Senhor da história e que vai mudar radicalmente a vida das 
pessoas. Podemos, assim, perceber a ação do Deus que é Senhor da história e que, 
agindo na própria história da humanidade, conta com a colaboração de todos para 
a realização do seu plano.

Maria disse: “A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em 
Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas 
as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-poderoso fez grandes 
coisas em meu favor”. (Lc 1,46-49)

Oração

Creio, como Maria, num Deus transformador, que nos conduz da morte para a vida. 
Creio num Deus compassivo, que a cada dia nos permite mostrar o nosso melhor 
e nos perdoa quando não conseguimos fazê-lo. Creio num Deus amoroso, que nos 
oferece sua mão e nos ampara sempre. Quando percebemos que a nossa autossufi-
ciência falhou, Ele nos possibilita o recomeço com amor e ternura. Creio num Deus 
amigo, a quem podemos confessar derrotas e vitórias, que nos aconchega como a 
uma criança e sempre nos aceita e encoraja para viver o amanhã. Creio num Deus 
conciliador, que nos possibilita ir ao encontro do outro, com igualdade e coração 
tranquilo, e nos faz crer que, sendo seus filhos amados, podemos ousar rumo à 
plenitude da vida. Amém.

15 terça-feira ........................................................................................................
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  DIA DO nASCIMEntO DE DOM BOSCO

“Meus caros jovens, eu os amo de todo o meu coração e basta-me que vocês 
sejam jovens para que eu os ame extraordinariamente. Eu lhes garanto que vocês 
encontrarão livros que lhes foram dirigidos por pessoas mais virtuosas e mais sá-
bias que eu em muitos pontos, mas dificilmente vocês poderão encontrar algum 
que os ame mais que eu em Jesus Cristo e deseja mais que eu a felicidade de vo-
cês. Conservem no coração o tesouro da virtude, porque, possuindo-o, vocês têm 
tudo. Mas, se o perderem, vocês se tornarão os homens mais infelizes do mundo. 
Que o Senhor esteja sempre com vocês e que Ele lhes conceda seguir os simples 
conselhos presentes, para que possam aumentar a glória de Deus e obter a sal-
vação da alma, fim supremo para o qual fomos criados. Que o Céu lhes dê longos 
anos de vida feliz e que o santo temor de Deus seja sempre a grande riqueza que 
os cumule de bens celestes aqui e por toda a eternidade. Vivam contentes, e que 
o Senhor esteja com vocês. Seu muito afeiçoado em Jesus Cristo.” (Dom Bosco) 

“Em todo jovem, mesmo no mais infeliz, há um ponto acessível ao bem, e a primei-
ra obrigação do educador é buscar esse ponto, essa corda sensível do coração, e 
tirar bom proveito”. (Dom Bosco)

Oração

Ó São João Bosco, somos necessitados de vosso auxílio. Com grande confiança, 
recorremos a vós. Precisamos das graças de vossa bondade e da misericórdia de 
Deus Pai. Hoje, especialmente, precisamos solicitar que olhai, cuidai e acompa-
nhai principalmente… [pequena pausa para pedir a graça que se deseja]. Vós, que 
em vida vos dedicastes às causas de Reino de Deus e tivestes Maria Auxiliadora 
como mãe e protetora, alcançai-nos de Jesus e de sua Mãe a graça que vos pedi-
mos. Amém.

16 quarta-feira ....................................................................................................
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  O AMOR DE DEuS

Deus nos ama com amor eterno e, por isso, quer relacionar-se conosco. Com base 
nisso, devemos perceber qual é o verdadeiro sentido da religião. O que caracteriza 
o verdadeiro cristão não é a mera observância dos mandamentos, mas a busca da 
perfeição que está no seguimento de Jesus. Porém existem valores deste mundo 
que se tornam obstáculo para esse relacionamento, como é o caso do acúmulo de 
bens materiais, que nos impede de buscar livremente a vida eterna e a perfeição, 
pela caridade e seguimento de Jesus. É por isso que a libertação verdadeira da 
pessoa humana é fruto de dois elementos importantes: o primeiro é o seu compro-
misso pessoal e comunitário com o Reino de Deus e com a comunidade à qual per-
tence, de modo que a sua vida passa a ser uma constante luta de transformação da 
realidade, tendo como critério os valores do Evangelho; o segundo é a confiança na 
presença atuante de Deus na sua vida, como o grande parceiro que sempre perdoa 
e está ao lado dos que assumem a luta por um mundo novo.

“Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: ‘Senhor, quantas vezes 
devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes?’. Jesus respondeu: 
‘Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete’.” (Mt 18,21-22)

Oração

Senhor, tão certo como o céu é sem limites, nós nos apresentamos como criaturas 
limitadas diante de ti. Senhor, tão certo como as estrelas brilham neste céu sem 
fim, nós nos inclinamos para confessar-te nossos limites. Deus, que tudo perdoa, 
aproxima-te de nós, estende-nos tua mão, conduze-nos pelos caminhos do amor, 
da paz, da mansidão, da justiça. Faze-nos solidários, compreensivos e fiéis. Estende-
nos teu céu infinito para que nossa finitude se transforme em luz eterna para a vida, 
pois, sem ti, Senhor, nada somos e nada seremos. Amém.

17 quinta-feira ......................................................................................................
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  pESCADOR DE hOMEnS

Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genesaré, e a multidão se comprimia a 
seu redor para ouvir a Palavra de Deus. Ele viu dois barcos à beira do lago; os pes-
cadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e 
pediu que se afastasse um pouco da terra. Então se sentou e, do barco, ensinava 
as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: “Avançai mais para o fundo, 
e ali lançai vossas redes para a pesca”. Simão respondeu: “Mestre, trabalhamos 
a noite inteira e não pegamos nada. Mas, pela tua palavra, lançarei as redes”. 
Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. 
Fizeram sinal aos companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. 
Eles vieram e encheram os dois barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, 
Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: “Afasta-te de mim, Senhor, 
porque sou um pecador”. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espanta-
dos com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago 
e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: “Não tenhas 
medo! De agora em diante, serás pescador de homens”. Eles levaram os barcos 
para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus.

“Se um homem tem cem ovelhas, e uma delas se perde, ele não deixa as noventa e 
nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, vos digo, 
se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não 
se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca 
nenhum desses pequeninos.” (Mt 18,12-14)

Oração

Deus eterno e Todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez 
mais um coração de filhos, para nos tornarmos pescadores de pessoas e alcan-
çarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

18 sexta-feira ......................................................................................................
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  SER íntEgRO E DESApEgADO

A pessoa “dividida”, por não ter um horizonte de sentido que a atraia, fixa-se no 
cenário externo, agarra-se ao mundo material, apega-se às coisas, na ilusão de al-
cançar a segurança almejada. A pessoa foge de si mesma, tem medo de encon-
trar-se. Por isso acompanha o ritmo dos outros, repete a linguagem dos outros, 
adota os critérios dos outros e acaba sendo influenciada e dominada por pressões 
e hábitos externos. O ser humano “dividido” é desfalcado e despojado de seu con-
teúdo humano. A “divisão” corrói a interioridade da pessoa e dissolve aquilo que 
é mais nobre em seu interior. Ela gira em torno de si mesma e não consegue dar 
um salto libertador. No entanto, existem pessoas que se sentem angustiadas diante 
do fechamento e do sofrimento de outras pessoas, das injustiças, das carências e 
necessidades dos outros e também diante da descrença que existe no mundo de 
hoje, e, movidas por essa angústia, entregam-se de corpo e alma no trabalho evan-
gelizador. Porém, todos nós devemos levar em consideração que o mais importante 
nem sempre é o que estamos fazendo, mas a motivação pela qual agimos e a cons-
ciência de que, na verdade, somos colaboradores com o próprio Deus na sua ação 
de salvação das pessoas e que nada podemos fazer por nós mesmos.

“Jesus disse aos discípulos: ‘Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no 
Reino dos Céus’.” (Mt 19,23)

Oração

Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver; 
acendei em nossos corações a chama da caridade para que, amando-vos em tudo 
e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo 
desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

21 segunda-feira ...................................................................................................
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  nOSSA SEnhORA RAInhA – CORAÇÃO ABERtO COMO O DE 
nOSSA MÃE MARIA

Segundo a tradição bíblica, o que mais desumaniza a pessoa é viver com um “co-
ração fechado” e endurecido, um “coração de pedra”, incapaz de amar e de crer. 
Quem vive “fechado em si mesmo” não pode acolher o Espírito de Deus, não pode 
deixar-se guiar pelo Espírito de Jesus. Quando nosso coração está “fechado”, nos-
sos olhos não veem, nossos ouvidos não ouvem, nossos braços e pés se atrofiam 
e não se movimentam em direção ao outro; vivemos voltados sobre nós mesmos, 
insensíveis à admiração e à ação da graça. Quando nosso coração está “fechado”, 
em nossa vida não há mais compaixão e passamos a viver indiferentes à violência 
e injustiça que destroem a felicidade de tantas pessoas. Vivemos separados da 
vida, desconectados das pessoas. Necessitamos seguir o exemplo de Maria que 
abriu seu coração ao Espírito de Deus e se colocou à sua disposição; “Eis aqui a 
serva do Senhor”. E o Senhor fez nela grandes maravilhas.  

“Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, 
chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado 
José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou 
onde ela estava e disse: ‘Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!’ Maria 
ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado 
da saudação. O anjo então lhe disse: ‘Não tenhas medo, Maria, porque encontras-
te graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o 
nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus 
lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes 
de Jacó, e o seu reino não terá fim’.” (Lc 1,26-33)

Oração

Ó Deus, que fizestes a Mãe do vosso Filho nossa Mãe e Rainha, dai-nos, por sua 
intercessão, vivermos em comunhão e comunidade para alcançarmos o Reino do 
Céu e a glória prometida aos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

22 terça-feira ......................................................................................................
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  VOCê Já pERCEBEu

Por meio do que você faz e da maneira como você vive e pensa, você pode ajudar 
ou atrapalhar o estado do mundo. Não se deixe mais atrair pelo rodamoinho de 
caos e confusão, de destruição e devastação e comece agora a se concentrar na 
maravilha e na beleza do mundo à volta. Agradeça por tudo. Abençoe todas as pes-
soas e tudo que você contatar. Recuse-se a ver o que existe de ruim nas pessoas, 
coisas ou acontecimentos e procure sempre pelo que há de melhor. Não seja como 
a avestruz, escondendo a cabeça na areia e se recusando a encarar a realidade do 
mundo. Simplesmente procure e concentre-se no que há de melhor em tudo e em 
todos. Você é um pequeno mundo dentro de você mesmo. Existindo paz, harmonia, 
amor e compreensão bem dentro do seu pequeno mundo, você refletirá tudo isso 
para o mundo à sua volta.

Quando e como você contribui para colaborar e transformar a realidade que vive-
mos hoje? Contribuir para transformar o mundo começa em casa, na escola, na 
relação com os colegas. É perceber o outro, é estar atento às suas necessidades, é 
acompanhá-lo e ajudá-lo nas suas dificuldades. Não se transforma o mundo se não 
for a cada dia, em cada coisa que fazemos.

Oração

Senhor, no silêncio deste momento, peço-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar 
hoje o mundo com os olhos cheios de amor; ser paciente, compreensivo, manso 
e prudente. Quero ver os meus irmãos além das aparências, quero vê-los como 
Tu mesmo os vês e assim ver só o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda 
calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o meu 
espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim 
sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que, no decurso deste 
dia, eu te revele a todos. Amém.

23 quarta-feira ......................................................................................................
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24 quinta-feira ....................................................................................................

  A gRAtIDÃO

De caminho para Jerusalém, passava Jesus pela Galileia. Logo ao entrar numa al-
deia, dez leprosos vieram ao seu encontro; ficaram de longe e gritaram: “Jesus, 
Mestre! Compadece-te de nós!”. Ao vê-los, disse Jesus: “Ide e mostrai-vos aos 
sacerdotes”. Aconteceu que eles, seguindo o conselho, foram purificados. Um 
dentre os dez, vendo que fora curado, voltou-se, dando glória a Deus em alta 
voz; prostrando-se aos pés de Jesus, agradeceu-lhe. Jesus então perguntou: “Não 
eram dez os que foram curados? Onde estão os outros nove? Não voltaram eles 
para dar glória a Deus?”. Em seguida, falou Jesus: “Levanta-te e vai. Tua gratidão e 
fé tornaram definitiva a tua cura.” (Lc 17,11-19)

Gratidão é uma palavra que costumamos pôr em prática? Sabemos ser gratos 
pela vida e pelo que temos? Somos gratos a nossos pais e irmãos? Somos gratos 
aos nossos educadores? Consigo dizer com licença, muito obrigado, por favor, não 
há de quê? As boas maneiras tornam o ambiente mais leve, feliz e realizador para 
todos.

Oração

Senhor Deus, nosso Pai e Criador, a beleza do Universo revela a vossa grandeza, a 
sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas, e o eterno amor que tendes 
por todos nós. Muitas vezes, não respeitamos a vossa obra, e o que era para ser 
garantia da vida está se tornando ameaça. A beleza está sendo mudada em de-
vastação, e a morte mostra a sua presença no nosso planeta. Que neste dia nos 
amemos uns aos outros e vejamos que a criação geme em dores de parto, para 
que possa renascer segundo o vosso plano de amor, por meio da nossa mudança 
de mentalidade e de atitudes. E, assim, como Maria, que meditava a vossa Palavra 
e a fazia vida, também nós, movidos pelos princípios do Evangelho, possamos ce-
lebrar no vosso Filho, nosso Senhor, o ressurgimento do vosso projeto para todo 
o mundo. Amém.
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  A SOlIDARIEDADE

Todos precisamos de algum tipo de solidariedade. Seja um sorriso, pois dessa forma 
temos certeza de que alguém nos notou; seja um abraço, pois assim alguém nos to-
cou, então existimos. Se existimos, em algum momento, vamos encontrar também 
alguma forma de sermos solidários. O que vem do coração é verdadeiro, e o que 
é verdadeiro é aceito e dividido. Quando dividimos, alcançamos mais pessoas e, 
assim, somos mais solidários. Não precisamos de um dia especial, nem esperar que 
a chuva inunde muitas casas e pessoas percam tudo o que juntaram durante uma 
vida inteira. Não precisamos esperar que os olhares dessas pessoas se apaguem 
para a esperança e que elas se sintam apenas corpos, andando sem rumo, sem 
dignidade, sem sonhos. Não precisamos esperar que calamidades unam os seres 
em prol do próximo.

Deus, ajude-nos a sermos mais humanos a cada dia. Senhor, nos ilumine, dê-nos 
forças, dê-nos liberdade de agir, de ter atitudes, de ousar em seu nome para que as 
pessoas com quem convivemos todos os dias sejam acalentadas e consoladas por 
nossa solidariedade.

Oração

Falar aos alunos sobre os projetos sociais das escolas salesianas do Brasil. Rezar um 
Pai-Nosso, pedindo a graça de ter um coração solidário.

25 sexta-feira ........................................................................................................
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28 segunda-feira .................................................................................................

  SAntO AgOStInhO

Celebramos neste dia a memória do grande Bispo e Doutor da Igreja que nos en-
che de alegria, pois com a Graça de Deus tornou-se modelo de cristão para todos. 
Agostinho nasceu em Tagaste, no norte da África, em 354, filho de Patrício (con-
vertido) e da cristã Santa Mônica, a qual rezou durante 33 anos para que o filho 
fosse de Deus. Aconteceu que Agostinho tinha grande capacidade intelectual; po-
rém, preferiu saciar seu coração e procurar suas respostas existenciais tanto nas 
paixões, como nas diversas correntes filosóficas, por isso tornou-se membro da 
seita dos maniqueus. Com a morte do pai, Agostinho procurou se aprofundar nos 
estudos, principalmente na arte da retórica. Sendo assim, depois de passar em 
Roma, tornou-se professor em Milão, onde, envolvido pela intercessão de San-
ta Mônica, acabou frequentando, por causa da oratória, os profundos e famosos 
Sermões de Santo Ambrósio. Até que por meio da Palavra anunciada, a Verdade 
começou a mudar sua vida.

O seu processo de conversão recebeu um “empurrão” quando, na luta contra os 
desejos da carne, acolheu o convite: “Toma e lê”, e assim encontrou na palavra de 
Deus (Romanos 13, 13ss) a força para a decisão por Jesus:“…revesti-vos do Senhor 
Jesus Cristo…não vos abandoneis às preocupações da carne para lhe satisfazer-
des as concupiscências”. Depois de “perder” sua mãe, voltou para a África, onde 
fundou uma comunidade cristã ocupada na oração, estudo da Palavra e caridade. 
Isto, até ser ordenado Sacerdote e Bispo de Hipona, santo, sábio, apologista e fe-
cundo filósofo e teólogo da Graça e da Verdade.

Oração

Santo Agostinho, vós que buscaste sem cessar a Deus, nos abençoai para que 
também possamos encontrá-lo e servi-lo como vós bem fizestes. Por Cristo nosso 
Senhor. Amém.
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  VAlOR huMAnO

Um dia, você aprende que não é preciso mudar de amigos se compreende que eles 
mudam; percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou 
nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você 
mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa, por isso sempre 
deve deixar as pessoas que ama com palavras amorosas; pode ser a última vez que 
as veja.

[Momento de silêncio.] Pedir o perdão pelas palavras ásperas que dizemos e ma-
goaram as pessoas. Pedir a graça de dizer sempre palavras que fazem nascer a 
alegria no outro. A afabilidade, a atenção, as palavras amenas são sábias e tocam 
o coração. É na docilidade que a vida se manifesta na sua ternura e na sua bondade.

Oração

Senhor, ensina-nos a não amar somente a nós mesmos, a não amar somente nos-
sos parentes, a não amar somente os que nos amam. Ensina-nos a pensar nos ou-
tros, a amar, antes de tudo, aqueles a quem ninguém ama. Concede-nos a graça 
de compreender que, a todo instante, enquanto vivemos uma vida feliz, protegida 
por ti, existem milhões de seres humanos, que são teus filhos e nossos irmãos, que 
morrem de fome sem ter merecido morrer de fome, que morrem de frio sem ter 
merecido morrer de frio. Senhor, tem piedade de todos os pobres do mundo. E não 
permitas mais, Senhor, que vivamos felizes sozinhos. E livra-nos de nosso egoísmo. 
Amém. (Raoul Follereau)

29 terça-feira ........................................................................................................
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30 quarta-feira ....................................................................................................

  OnDE EStá tEu CORAÇÃO

Saiba onde colocas o teu coração; se é a tua verdade, siga-a sem medo de retalia-
ções... Há a verdade de cada um... Portanto, a tua é certa. Porém não é a verda-
de absoluta, pois esta só pertence à Força Maior, que está muito longe de nossa 
compreensão, muito longe da compreensão do nosso “nível de consciência”. Mas 
acredita! Segue! Sê feliz! Lembra: “tudo nos retorna...” Colhemos as flores das 
sementes que fazemos germinar. Semeia, pois, flores do bem, flores da paz, flores 
do amor. Assim sendo, o planeta ficará mais lindo e em harmonia, as pessoas se-
rão mais felizes, e para ti retornará todo esse bem. E estaremos já em um mundo 
bem melhor...

Como semeio o bem? Preocupo-me e também tenho cuidado com meus colegas? 
O que é o bem hoje? Como é possível, na nossa escola, fazer o bem ser realmente 
concreto? Como é possível fazer com que todos se sintam bem e sejam considera-
dos, valorizados e sintam-se amados, como sempre fez Dom Bosco?

Oração

Pai Nosso... e Ave Maria... por nós, nossos colegas e para que sejamos sempre 
muito felizes e muito abençoados por Deus e pela Virgem Maria.
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  pElA pAz

Que as nossas mãos estejam abertas para recebermos a Paz tão necessária. Deus, 
Tu que tens tantos nomes e, no entanto, és um só, olha por tua gente, derrama 
a tua paz e enche nossas mãos com forças diferentes, sabedoria e discernimento 
para sabermos viver em paz. Que a tua mão sustente os que precisam lutar contra 
a violência, e que eles tenham coragem e fé. Que a tua mão sustente os que enter-
ram seus mortos e choram essa desgraça derramada, e enxugue as suas lágrimas. 
Oramos pelos que choram, porque não há discurso que sare tamanha ferida. Deus, 
suplicamos, derrama sobre todos o teu amor, porque já não sabemos amar e, no 
final de tudo, seremos julgados somente pelo amor. Deus, derrama tua misericórdia 
tão necessária para esses dias de horror e lamento. Derrama a tua paz na medida 
em que necessitamos e ensina-nos a caminhar por caminhos de luz, porque já não 
sabemos viver em paz. Em teu Nome, pedimos e clamamos: olha por tua gente, 
Deus de tantos nomes. Único Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.

“Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto: 
se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não 
deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados. 
Porque, na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá.” (Mt 24,42-44)

Oração

Renovai, ó Deus, a vossa Igreja com a vossa paz, para que, repletos do Espírito, só 
de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, e só a vós busquemos, autor 
eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

31 quinta-feira ......................................................................................................
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  MêS DA BíBlIA

Setembro é o Mês da Bíblia. Este mês foi escolhido pela Igreja porque dia 30/09 é 
Dia de São Jerônimo. Ele nasceu no ano de 340 e faleceu em 420 d.C. São Jerônimo 
foi um grande biblista e foi ele quem traduziu a Bíblia dos originais hebraico e grego 
para o latim. Na época, era uma das línguas faladas no mundo e usadas na liturgia 
da Igreja. A Bíblia é hoje o único livro que está traduzido em praticamente todas as 
línguas e que está em muitas casas. Serve de “alimento espiritual” para a Igreja e 
para as pessoas, como também ajuda o povo de Deus na sua caminhada em busca 
de construir um mundo melhor. “Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para 
ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça.” A Bíblia foi 
escrita por pessoas chamadas e escolhidas por Deus e que foram inspiradas pelo 
Espírito Santo. Ela revela o projeto de Deus para o mundo; serve para que todos 
possam crescer na fé e levar uma vida de acordo com o projeto de Deus. Por isso 
ela é a grande “carta de amor” de Deus à humanidade.

Tua Palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho! Tua Palavra é 
fortaleza que me protege. Tua Palavra é resposta para as perguntas do dia a dia. 
Tua Palavra é força para nunca desistir. Tua Palavra é quem nos conduz ao encon-
tro de uns com os outros. Tua Palavra é que ampara, orienta, alimenta e mostra o 
quanto a vida é bela.

Oração

Peçamos a Deus que nos dê a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a 
pessoa certa. Que sejamos para as pessoas uma carta de ternura e de alegria. Pai 
Nosso...

1 sexta-feira ...............................................................................................................
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4 segunda-feira........................................................................................................

  A AlEgRIA DO pERDÃO

Um dos maiores desafios para quem vive em comunidade, nos conta a própria bí-
blia em várias passagens, é o perdão. Por outro lado, a sobrevivência de qualquer 
comunidade humana dependerá da capacidade que seus membros têm de per-
doar. Sem isso, não há comunidade que possa subsistir por muito tempo. Em se 
tratando da comunidade cristã, o perdão se torna um imperativo. Os discípulos de 
Jesus foram exortados a perdoar. No ato de perdoar o próximo e de se reconciliar 
com ele, Deus se faz presente. Por conseguinte, o perdão supera os limites hu-
manos. Quando alguém perdoa o próximo, age em conformidade com Deus, que 
concede prodigamente o seu perdão ao ser humano. Para tanto, fecha os olhos 
para a maldade humana quando a pessoa se reconhece pecadora e se volta para 
ele. A capacidade divina de perdoar é ilimitada. Deus conhece perfeitamente de 
que é feito o ser humano e sabe muito bem que sua fidelidade pode não ser de-
finitiva. Quem é perdoado hoje pode voltar a pecar amanhã. No entanto, sempre 
que se converte e volta arrependido, encontrará um Pai bondoso e misericordioso 
para acolhê-lo. Nós, discípulos de Jesus, somos chamados a imitar o modo de agir 
de Deus. Também devemos perdoar com prodigalidade, tendo um coração cheio 
de misericórdia para acolher quem precisa de perdão.

“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para 
anunciar a Boa Nova aos pobres; enviou-me para proclamar a libertação aos ca-
tivos e aos cegos a recuperação da vista; para libertar os oprimidos e para procla-
mar um ano da graça do Senhor.” (Lc 4,7-9) 

Oração

Dai-nos, Senhor, a graça da capacidade de perdoar. Principalmente perdoar a 
quem não nos fez bem. Dai-nos, Senhor, vivenciar sempre os vossos ensinamen-
tos, por meio da leitura e prática da vossa Palavra proclamada nos Evangelhos. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.



158

  CORAÇÃO CApAz DE AMAR

Existem pessoas que vivem profundamente uma religião, mas, na verdade, essas 
pessoas não têm fé. Fazem da religião um ritualismo e um cumprimento de precei-
tos e conhecem todos os seus dogmas e suas normativas morais, porém não têm fé, 
porque não se sentem interpelados por Deus para a mudança de vida, tanto em ní-
vel pessoal como comunitário. São pessoas que, como diz o profeta Isaías, louvam a 
Deus com os lábios, mas seus corações estão longe dele, porque, de fato, não com-
preenderam que Deus é amor. O coração que se aproxima de Deus é o coração que 
é capaz de amar, não com romantismo, mas com compromisso de solidariedade, de 
busca de libertação, de luta contra a exclusão. Esse, sim, é o verdadeiro amor, e essa 
é a verdadeira conversão. Quando existe discordância entre a vontade de Deus e a
nossa vontade, nós nos tornamos limitados e incapazes de viver plenamente na 
graça divina e de comunicar essa graça aos nossos irmãos e irmãs, mas, quando a 
nossa vida é conforme a vontade de Deus, a graça divina atua em nós, a mão do 
Senhor está conosco e a nossa boca se abre para anunciar suas maravilhas e pro-
clamar os seus louvores.

“Quem vos escuta, a mim escuta; e quem vos rejeita, a mim despreza; mas, quem 
me rejeita, rejeita aquele que me enviou.” (Lc 10,16)

Oração

Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, a ter um coração capaz de amar. Por vosso nome 
e vossa glória, libertai-nos! Por vosso nome, perdoai nossos pecados! Por vosso 
nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor! Ó Senhor Deus, quem tem o direito 
de morar no vosso Templo? Quem pode viver no vosso Monte Santo? Só tem esse 
direito aquele que vive uma vida correta. Que faz o que é certo, e que é sincero e 
verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e 
não espalha boatos a respeito dos vizinhos. Amém.

5 terça-feira ...............................................................................................................
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6 quarta-feira ...........................................................................................................

  DIA DA pátRIA – CElEBRADO AMAnhÃ

Sabemos que a independência política que o Estado brasileiro conquistou de Por-
tugal em 1822 ainda não se traduziu, concretamente, em maior independência 
social e econômica para todo o povo brasileiro. De fato, independência não é algo 
que se conquista de uma vez por todas, nem se dá como em histórias de fadas, 
nas quais um príncipe concede a liberdade para o povo. Independência é um pro-
cesso permanente, a ser construído coletivamente, como um verdadeiro mutirão 
de solidariedade. Por isso, que o projeto de um Brasil livre, com verdadeira inde-
pendência social, política, econômica e pluricultural ainda não aconteceu. O que 
acontece é que o povo brasileiro sempre foi desconsiderado e posto de lado no 
exercício da vida política. E, para que a independência se dê e realmente aconteça, 
é necessário que juntos e como cidadãos assumamos  o compromisso de transfor-
mar o Brasil em um país mais justo e igualitário para todos. 

Oração

Ó Deus, que organizais todas as coisas com admirável providência, acolhei as sú-
plicas que fazemos pela nossa Pátria Brasil. Que prevaleça a distribuição igualitária 
de bens materiais e de comida. Que todos tenham acesso aos bens culturais, à 
saúde, à educação, à moradia, à água potável, ao saneamento básico, ao lazer. 
Que a justiça e a paz se estabeleçam entre os cidadãos. Que a sabedoria prevaleça 
nos governantes e a honestidade em todo o povo brasileiro. Amém!
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  nAtIVIDADE DE nOSSA SEnhORA

Oremos pelas mães no mundo de hoje, que lutam pela vida dos seus filhos e filhas, 
na defesa e garantia de comida, abrigo, educação, saúde e segurança, como teve 
de fazer Maria, a Mãe de Jesus. Oremos pelas mães que criam, com a ajuda de 
outras mulheres e homens, filhos críticos e criativos, para a sociedade e o mundo. 
Agradecemos às mães que tornam possíveis os sonhos de Deus e os sonhos de 
seus filhos e que também participam dos cuidados com os filhos de outras pes-
soas, cuidam do mundo e de seus seres. Oremos pelas mães que, com egoísmo e 
violência, sufocam os interesses e necessidades de seus filhos. Que elas possam 
encontrar comunidades de conversão e apoio para o exercício do arrependimento 
e do perdão. Oremos pelas mães que são violentas, que abandonam os filhos e que 
não conseguem estabelecer com eles relações de responsabilidade e respeito. Ore-
mos para que possam ser ajudadas a desenvolver relações de dignidade e apoio. 
Oremos pelas mães que estão perdendo seus filhos nas guerras que nem elas nem 
eles provocaram. Que elas sejam fortes na luta contra as drogas, o crime organiza-
do, a discriminação e a violência doméstica e das ruas. Que elas se sintam fortes 
junto a grupos e movimentos na luta por políticas públicas para todos os meninos, 
meninas e a juventude. Oremos pelas mães na América Latina que ainda estão à 
procura de filhos desaparecidos sob as ditaduras militares. Oremos pelas mães que 
tiveram seu horizonte de vida reduzido ao espaço doméstico, às tarefas e funções 
subordinadas na sociedade; que tenham a coragem de reivindicar seus direitos de 
estudar e trabalhar, de contribuir no serviço e na liderança nas Igrejas, de exigir 
uma distribuição mais equitativa das tarefas em casa, para que elas possam recu-
perar a autoestima e a dignidade pessoal. Para construir um mundo possível de paz, 
fraternidade e justiça.

“Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel, que 
significa ‘Deus  está conosco’.” (Mt 1,23)

Oração

Ó Deus, ajuda-nos a sonhar os sonhos de mães, sejam pequenos ou grandes so-
nhos, porque são plenos de imaginação, bondade, amor, ternura, perdão e inun-
dam o nosso cotidiano de salvação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

8 sexta-feira ...............................................................................................................
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11 segunda-feira .................................................................................................

  VIDA ABEnÇOADA

Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Peço ao Senhor a bên-
ção para cada dia. Peço, ó Pai, que Tu venhas estender as tuas poderosas mãos e 
me guardar e livrar de todo o mal, pois eu vivo num mundo de competição e de 
ganância, e preciso da tua proteção, da tua direção, da tua mão amiga. Senhor, 
abençoa o meu trabalho, abençoa a minha vida, derrama as tuas riquezas, as tuas 
maravilhas sobre mim, pois tudo fizeste formoso no seu devido tempo. Também 
puseste a eternidade no coração do homem sem que este pudesse descobrir as 
obras que Tu fizeste desde o princípio até o fim (Ecl 3,11). Sei que não há nada 
melhor do que regozijar-se, levar uma vida regalada e também comer, beber e 
desfrutar o bem de todo seu trabalho. Por isso eu te peço, ó Deus, que nada me 
impeça de desfrutar uma vida abençoada. Abençoa, ó Deus, todos os trabalha-
dores e trabalhadoras, dando a eles e elas uma condição de vida digna, para tua 
honra, para teu louvor e para tua glória. (Is 65,21-25)

“Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério: a pre-
sença de Cristo em vós, a esperança da glória.” (Cl 1,27)

Oração

Só em Deus a minha vida está abençoada e, por isso, a minha alma tem repou-
so, porque dele é que me vem a salvação. Só Ele é meu rochedo e salvação, a 
fortaleza, onde encontro segurança. Povo todo, espere sempre no Senhor e abra 
diante dele o coração: nosso Deus é um refúgio para nós. Abençoai a nossa Pátria. 
Amém.
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  COlhEMOS O QuE plAntAMOS

“Eu tenho um só desejo: ver vocês felizes, no tempo e na eternidade” (Dom Bosco). 
Todas as pessoas que se empenharam em ver as outras pessoas felizes se eter-
nizaram, não porque elas queriam ou porque elas tinham intenção, mas porque, 
naturalmente, quem quer e faz o bem recebe o bem, o amor dos demais. Colhemos 
aquilo que plantamos, somos frutos da boa semente semeada. Ninguém pode co-
lher maçã se plantou tomate; colhemos aquilo que plantamos.

Você se dedica a semear e espalhar boas sementes em sua vida? Quais são as boas 
sementes que você espalha na sua vida? As sementes que você espalha na família, 
na escola, com os amigos nascem e frutificam. Por isso plante o bem, a verdade, a 
paz, a bondade, a solidariedade e, com certeza, a vida o recompensará com felici-
dade e paz.

Oração

Ó Senhor, ajuda-me a ser humilde; fortalece-me para que eu possa de tudo des-
prender-me e segurar-me em ti, a fim de que meu coração se torne pleno de teu 
amor. Amém.

12 terça-feira ........................................................................................................



S
E

T
E

M
B

R
O

163

13 quarta-feira ....................................................................................................

  SOMOS CAnAl DE gRAÇA pARA O OutRO

Vivo há tanto tempo ao teu lado e nunca te olhei nos olhos. Vivo há tanto tempo 
ao teu lado e nunca ouvi tua voz. Vivo há tanto tempo ao teu lado e nunca te es-
tendi a mão. Vivo há tanto tempo ao teu lado e nunca te cumprimentei com um 
sorriso. Vivo há tanto tempo ao teu lado e nunca te dei um abraço. Mas hoje 
quero olhar-te nos olhos, ouvir tua voz, estender-te a mão, trocar um sorriso, 
dar-te um abraço. A partir de hoje, ofereço-te um ouvido atento e um coração 
aberto. Quero sempre ouvir tua palavra, vivenciar os teus ensinamentos e amar 
muito os meus irmãos. Porém não basta ser alguém de coração aberto. É necessá-
rio também falar de Jesus. O amor precisa ser concretizado. Mas, acima de tudo, é 
necessária a consciência de que somos participantes da divina missão de salvação 
das pessoas e que quem realiza essa obra não somos nós, mas sim o próprio Deus. 
É Ele, através de nós, o ouvido atento e o coração aberto. Somos, na verdade, 
canais de graça para que todos ouçam a voz de Jesus e sintam-se integrantes do 
seu rebanho.

“Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que 
teve em mim ao designar-me para o seu serviço.” (1Tm 1,12)

Oração

Que a terra abra caminhos sempre à frente de nossos passos para que sejamos 
graça e bondade para os que por nós passarem. E que o vento sopre suave em 
nossos ombros. Que o sol brilhe sempre cálido e fraterno em nosso rosto. Que a 
chuva caia suave em nossos campos. E até que nos tornemos a encontrar, Deus 
nos guarde no calor do seu abraço. Amém.
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  AMARáS O pRóXIMO COMO A tI MESMO

Eis aí um dos maiores mandamentos que Deus nos deixou. Somente é possível amar 
o próximo quem é capaz de se pôr no lugar do outro, quem é capaz de ter amor 
próprio. Sempre imaginamos que as pessoas nunca querem para o outro aquilo que 
não desejam para si mesmas. Mas, por incrível que pareça, há pessoas que não se 
amam ou que não fazem o bem para si mesmas. Logo, muito menos vão pensar nos 
outros. De coração puro, amemos todas as pessoas, inclusive e primeiramente a 
nós mesmos, porque, se assim não for, não faz sentido falar de amor.

Amar a todos os povos da Terra, procurar compreendê-los na sua história, na sua 
cultura, orando pelos que se consideram inimigos, para que eles possam perdoar-
se uns aos outros para viverem em paz! Amar aqueles que encontramos, vendo-os 
como pessoas iguais a nós, com inteligência, sentimentos, emoções, que lutam, que 
sonham. Amar nossos familiares!

Oração

Deus nos abençoe e nos guarde. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 
Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Abençoe-nos o Deus misericordioso! 
Assim seja. Amém.

14 quinta-feira ......................................................................................................
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15 sexta-feira ......................................................................................................

  A lógICA DE DEuS

O Deus do céu e da terra escolheu o húmus para se manifestar. Escondeu-se na 
fragilidade de uma criança e no carpinteiro pobre de Nazaré. Mas a vida, gestos 
e palavras desse homem nos fazem mergulhar no Mistério. A gratuidade do con-
vite para participar na festa do Reino acorda a fé num ousado seguimento. E, no 
fracasso da Cruz, a fidelidade e o amor se encontram, gerando uma nova criação 
marcada de eternidade” (Pedro Casaldáliga). O verdadeiro cumprimento da Lei de 
Deus significa descobrir os valores que são inerentes a ela, as motivações que es-
tão por trás dela e as consequências da sua observância para a felicidade pessoal, 
para a construção de um mundo melhor para todos e, principalmente, para que 
possamos descobrir o bem maior para as nossas vidas, que é o projeto de Deus 
para a humanidade, e assumir como próprio de cada um de nós esse projeto que 
nos é proposto pelo próprio Deus. Jesus nos mostra que Deus não quer de nós a 
infantilidade da obediência cega, mas a maturidade da corresponsabilidade para 
a construção do projeto do seu Reino.

“Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e 
lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de 
sua entrega a Deus. Mesmo sendo Filho, aprendeu o que significa a obediência a 
Deus por aquilo que Ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa 
de salvação eterna para todos os que lhe obedecem.” (Hb 5,7-9)

Oração

Ó Senhor Deus, ensina-nos a “lógica de Deus”; afinal quem tem o direito de morar 
no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele 
que vive uma vida correta, que faz o que é certo, e que é sincero e verdadeiro no 
que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha 
boatos a respeito de ninguém. Amém.
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  O SOl nASCERá pARA tODOS

O amor de Deus é como o Sol, que nasce gratuitamente para todos, bons e maus, 
grandes e pequenos, sem fazer distinção de cor, raça ou sexo. Mas o “sol da justiça” 
somente nascerá quando não houver mais discriminação, violência, preconceito, 
desrespeito, esquecimento de valores. Quando a luta, o pensamento, a razão críti-
ca, o coração aberto e largo prevalecer, então sim, o sol da paz nascerá para todos 
indistintamente.

Entre nós, em nossa sala de aula, há discriminação, bullying, desrespeito? O que 
faço para melhorar quando surgem situações dessas? O que fazemos para acabar 
com tudo aquilo que é contra a paz? Consideremos os que são diferentes de nós, são 
eles que nos ensinam; os iguais facilitam a convivência, mas podem nos levar a uma 
parada no crescimento espiritual, pela acomodação ao bem-estar desse convívio.

Oração

Senhor Jesus, vou olhar o mundo e a vida com os olhos de Deus. Vou eliminar do 
meu modo de pensar e agir aquilo que não vem de Deus, que não é conforme o pro-
jeto de Jesus Mestre. Vou reconhecer, no meu ambiente, nas pessoas com quem 
me relaciono, a ação criadora e libertadora de Deus. Amém.

18 segunda-feira ...................................................................................................
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19 terça-feira ......................................................................................................

  AMIzADE

Traz consigo as sementes do amor; a partir dela se desenvolvem relacionamentos 
profundos. Podemos dizer que amizade é um dos mais belos relacionamentos que 
o ser humano pode ter, é dos mais profundos sentimentos vividos pelos seres 
humanos. Sábia é a Palavra de Deus que diz “Quem achou um amigo, achou um 
tesouro”, e de fato, quem tem um amigo tem nas mãos uma preciosidade muito 
grande, muito rara e que deve ser cuidada, cultivada a cada momento de nossa 
vida.

Como você cultiva suas amizades? O que é ser amigo para você? Você tem ami-
gos? De quem você é amigo, e como essa amizade faz de você alguém melhor? 
Como um companheiro para todas as horas é uma joia rara, cuide bem desse 
amigo. Saiba ouvir os problemas dele, procure não ferir os sentimentos do outro, 
ajude-o quando ele estiver desanimado, e, sobretudo, seja sincero.

Oração

Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! 
Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas 
criaturas! Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Amém. 
(Salmo 103)
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  O pAStOR E AS OVElhAS

“Quem não entra pela porteira, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. 
Quem entra pela porteira é o pastor das ovelhas.” Naquele tempo, os pastores cui-
davam do rebanho durante o dia. Quando chegava a noite, levavam as ovelhas para 
um grande redil ou curral comunitário, bem protegido contra ladrões e lobos. Todos 
os pastores de uma mesma região levavam para lá o seu rebanho. Um porteiro 
tomava conta de tudo durante a noite. No dia seguinte, de manhã cedo, o pastor 
chegava, batia palmas na porteira, e o porteiro abria. O pastor entrava e chamava 
as ovelhas pelo nome. As ovelhas reconheciam a voz do seu pastor, levantavam e 
saíam atrás dele para a pastagem. As ovelhas dos outros pastores ouviam a voz, 
mas elas não se mexiam, pois era uma voz estranha para elas. De vez em quando, 
aparecia o perigo de assalto. Ladrões entravam por um atalho ou derrubavam a cer-
ca do redil, feita de pedras amontoadas, para roubar as ovelhas. Eles não entravam 
pela porteira, pois lá havia o guarda que tomava conta. Ser cristão significa ouvir 
as palavras de Jesus, reconhecer o caráter divino que está presente nele, sentir-se 
chamado por sua palavra, por sua luz da verdade, da vida e do amor e responder de 
forma positiva a esse apelo.

“Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o primeiro deles. Por isso 
encontrei misericórdia, para que, em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstras-
se toda a grandeza de seu coração; Ele fez de mim um modelo de todos os que 
crerem nele para alcançar a vida eterna.” (1Tm 1,15-16)

Oração

Louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor! Bendito seja o 
nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, 
louvado seja o nome do Senhor! O Senhor está acima das nações, sua glória vai 
além dos altos céus. O Senhor é o bom pastor que cuida de todas as suas ovelhas. 
Louvai-o do nascer ao pôr do sol. Amém.

20 quarta-feira ......................................................................................................
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21 quinta-feira ....................................................................................................

  A tRInDADE nA CRuz

Deus onipotente nos rostos marcados de dor, vejo a paixão do Senhor. Contemplo 
o Amor não amado, Jesus por nós crucificado. Quem é esse homem torturado, 
pendente da cruz trucidado? Não foi Ele quem disse: “Amai”? “Quem me vê, vê 
o Pai”? Lá está suspenso o Salvador, coração e sangue do Deus Amor. Parece um 
fracasso a sua missão: “Salvou os outros, a si mesmo não”. O Pai onipotente não 
intervém? O Espírito não quer o nosso bem? Sim, eles também estão sofrendo. 
No Verbo por nós morrendo. Jesus obediente até a morte de cruz, a humanidade 
ao Pai conduz. Acolhe ao seu peito ferido a dor do povo sofrido. Creio que esse 
Deus na Cruz transforma nossa dor em luz. É grande o mistério da salvação, Deus, 
trazendo a ressurreição. Um grande amor se revela à gente. O Todo-poderoso 
torna-se impotente. É a lição de Cristo crucificado, morto, pelo Pai ressuscitado. O 
Pai, fonte de toda consolação, em Cristo nos traz o perdão. Agora um novo céu é 
instaurado. Ó Jesus crucificado, ó Jesus ressuscitado, nas horas de nossa descren-
ça, seja nossa amável presença.

“Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a 
piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, 
conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre 
profissão de fé diante de muitas testemunhas.” (1Tm 6,11-12)

Oração

Eu sou o Pai que cria o Filho que se une a todo o criado, o Espírito que dignifica 
tudo, o misericordioso que espera o filho extraviado, o manso que carrega o jugo 
pesado. Eu sou a Trindade da Cruz, por isso sou o vosso consolo quando deses-
perais. Sou o semeador que espalha a semente. Sou o grão que morre sepultado. 
Sou o alento de vida que tudo renova. Eu sou trinitário: um Deus comunidade, 
um Deus participação, um Deus inter-relação, no seio do qual cabe tudo. Amém.
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  DIA DA BíBlIA – CElEBRADO DIA 24

Não existe uma regra central pela qual possamos conhecer Deus, sabe por quê? 
Porque Deus está em todos os lugares e momentos de nossa vida e história. Exis-
tem muitos jeitos e formas de se conhecer a Deus: na dedicação ao outro, no amor 
prestado aos que menos têm, no sorriso que tem o poder de mudar o dia e a vida 
de alguém, enfim, são muitos os jeitos de se conhecer a Deus. Mas há uma maneira 
muito grandiosa de se conhecer esse Pai Infinito, que é por meio da Palavra, por 
meio daquilo que um povo viveu, sentiu, passou. Deus nos fala ao longo da história 
humana; Ele não está nas nuvens, nos assistindo de longe, mas Deus está no con-
creto da nossa vida.

A Bíblia é uma maneira privilegiada de se conhecer e de se estabelecer um diálogo 
com o Deus. É lá que Deus fala a todos sobre suas maravilhas. “Santificai-vos, por-
que amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós” (Js 3,5). “Muitas são, Senhor 
meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos 
não se podem contar diante de ti; se eu os quisesse anunciar, e deles falar, são mais 
do que se podem contar.” (Sl 40,5)

Oração

Senhor, dá-nos conhecer, amar e cumprir a tua vontade. Tu que és o Pai da luz e 
vês a nossa impotência, ilumina-nos e ensina-nos. Nosso Bom Deus, fala e faze-te 
entender. Nós esperamos nunca te contradizer, se Tu, com a tua graça, nos abrires 
o coração à escuta. Senhor, faze de nós o que queres, mas tem misericórdia de nós. 
Amém. (Padre Dario Bognetti)

22 sexta-feira ........................................................................................................
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25 segunda-feira .................................................................................................

  O DEuS DE JESuS é AMOR

O Deus revelado por Jesus é Amor, e aproximar-nos do Deus Amor é descobrir a 
Trindade. Em Deus, o amor não é uma qualidade como em nós, mas sua essência. 
Se Deus deixasse de amar um só instante, deixaria de ser Deus. O movimento que 
parte do Pai, passa pelo Filho e se consuma no Espírito é um movimento de amor 
sem fim. Essa é a essência do Evangelho. A melhor notícia que um ser humano 
podia receber é que Deus não o afasta de seu amor. A Trindade nos ensina que só 
vivemos se convivemos. Nossa vida deve ser um espelho que, em todo momento, 
reflete o mistério da Trindade. Somente na medida em que formos capazes de 
amar, poderemos conhecer o Deus Comunidade. “Só corações solidários adoram 
um Deus Trinitário.” Todos nós que conhecemos Jesus devemos ter os mesmos 
sentimentos de Jesus, e esse sentimento é o amor que nos lança incondicional-
mente ao encontro dos nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que estão 
mais afastados, a fim de que possamos cuidar deles, tanto no que diz respeito às 
necessidades da ordem temporal como às necessidades da ordem espiritual.

“Disse Jesus à multidão: ‘Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma 
vasilha ou colocá-la debaixo da cama; ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim 
de que todos os que entram vejam a luz’.” (Lc 8,16)

Oração

Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar; encheu-se de 
sorriso nossa boca, nossos lábios, de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor! 
Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria! Pois o Deus de Jesus 
é amor que nos orienta e protege. Amém. 
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  pAlAVRA EnCARnADA

E a Palavra se encarnou e armou sua tenda entre os humanos. Tudo para poder sen-
tar-se à mesa conosco, ser percebida, aos nossos olhos, tocada e escutada. Ó Pa-
lavra encarnada que assumiste a condição humana, alegrias, dores e sonhos, nela 
viveste e a tudo deste novos sentidos. Vem habitar o nosso mundo! Arma também 
hoje a tua tenda no meio de nós. Mostra-nos o rosto amoroso do Pai. E, em ti, 
faze-nos sentir filhos e filhas, comunicadores teus. Vem habitar o nosso mundo e 
faze-nos testemunhar a Palavra que existia desde o princípio. O que ouvimos, o que 
vimos com nossos olhos. Vem habitar o nosso mundo! Arma, hoje, tua tenda itine-
rante no meio de nós! Queremos contemplar, saborear e comunicar Jesus, o Filho 
de Deus, a Palavra da vida. Vem habitar o nosso mundo! Faze de nós discípulos e 
missionários que manifestem e comuniquem o que viram, ouviram, o que as mãos 
tocaram, o Verbo da Vida! Vem habitar o nosso mundo! Vive em nós, em nossa 
tenda e a transforma em espaço de comunicação que gera comunhão, encontro, 
solidariedade e alegria contagiante.

“O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e genero-
so, conservam a Palavra e dão fruto na perseverança.” (Lc 18,15)

Oração

Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a ele cantando 
jubilosos! Ele é a Palavra feita carne. Sabei que o Senhor, só ele, é Deus. Ele mesmo 
nos fez, e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas, 
dando graças, e em seus átrios, com hinos de louvor; dai-lhe graças, seu nome ben-
dizei! Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu 
amor é fiel eternamente! Amém.

26 terça-feira ........................................................................................................
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27 quarta-feira ....................................................................................................

  SEu nOME é JESuS

“Deus veio até a casa, desdizendo-se de sua glória. Pediu licença ao ventre de uma 
menina sacudido por um decreto de César e se tornou um de nós: um palestino 
entre tantos, em sua rua sem número, semiartesão de toscas tarefas, que vê passar 
os romanos e as andorinhas, que morre depois, de morte ruim, matada, fora da 
cidade. Já sei que faz muito que o sabeis, que vo-lo dizem, que o sabeis friamente 
porque vo-lo disseram com palavras frias. Eu quero que o saibais, de repente, hoje, 
quiçá, pela primeira vez, absortos, desconcertados, livres de todo mito, livres de 
tantas mesquinhas liberdades. Quero que vo-lo diga o Espírito, qual machadada em 
tronco vivo! Quero que o sintais como um gesto de sangue no coração da rotina, em 
meio a esta carreira de rodas entrechocadas. Quero que tropeceis com ele como se 
tropeça com a porta da casa, retornados da guerra, sob o olhar e o beijo impaciente 
do Pai. Quero que o griteis como um alarido de vitória pela guerra perdida, ou como 
o parto sangrante da esperança no leito de vosso tédio, noite adentro, apagada toda 
ciência. Quero que o encontreis, em um total abraço, companheiro, amor, resposta. 
Podereis duvidar de que haja vindo para casa, se esperais que vos mostre a patente 
dos prodígios, se quereis que vos sancione a desídia da vida. Mas não podeis negar 
que seu nome é Jesus, com patente de pobre. E não podeis negar-me que o estais 
esperando com a louca carência de vossa vida rejeitada, como se espera o sopro 
para sair da asfixia, quando a morte já se enroscava ao pescoço, como uma serpente 
de perguntas. Seu nome é Jesus. Seu nome é como seria nosso nome se fôssemos, 
de verdade, nós mesmos” (Pedro Casaldáliga).

“Buscai o Senhor enquanto pode ser achado; invocai-o enquanto Ele está perto. 
Abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto, suas maquinações; volte para 
o Senhor, que terá piedade dele, volte para nosso Deus, que é generoso no per-
dão.” (Is 55,6-7)

Oração

Todos os dias, haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. 
Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua gran-
deza. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. 
O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. É justo 
o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da 
pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Seu nome é Jesus, o 
Cristo, o Salvador, o Redentor. Amém.
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  A SERVIÇO DA huMIlDADE

A lógica que nos é proposta por Jesus nos desafia a entender as relações de auto-
ridade e de poder de uma forma totalmente diferente da proposta pelo mundo: 
autoridade significa conduzir as outras pessoas para uma vida melhor, e poder sig-
nifica serviço e humildade. Com isso, devemos nos afastar da opressão, da domi-
nação e do autoritarismo do poder pelo poder. Quem é verdadeiramente discípulo 
de Jesus deve procurar viver segundo a hierarquia de valores que é proposta por 
ele. Quem tem como centro de sua vida o Reino de Deus faz dele o seu tesouro, faz 
com que ele seja o valor fundamental da sua vida e, a partir dele, ordena todos os 
demais valores, de modo que o Reino de Deus é o seu valor absoluto e os demais 
valores são relativos a ele. Quem coloca os valores do mundo como centro da sua 
vida vive segundo outra hierarquia de valores, totalmente inversa à proposta por 
Jesus. Hoje somos convidados a rever nossa hierarquia de valores segundo os cri-
térios de Jesus.

“Jesus pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: ‘Quem receber 
esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará 
recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse 
é o maior’.” (Lc 9,47-48)

Oração

Com que hei de aparecer diante do Senhor, inclinar-me diante do Deus altíssimo? 
“Foi-te dado a conhecer o que é bom, o que o Senhor exige de ti: nada mais que 
respeitar o direito, amar a fidelidade e aplicar-te a caminhar com teu Deus”. Sendo 
e me fazendo pequenino e humilde é que chego ao Reino dos Céus. Ajuda-me, 
Senhor. Amém.

28 quinta-feira ......................................................................................................
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29 sexta-feira ......................................................................................................

  SÃO MIguEl, SÃO gABRIEl E SÃO RAFAEl, ARCAnJOS

Muitas vezes, nós nos sentimos espantados com o que conhecemos sobre o poder 
de Deus, mas devemos ter consciência de que, de fato, devemos nos maravilhar 
muito mais, uma vez que não conhecemos quase nada sobre esse poder. Uma 
das grandes manifestações do poder de Deus, e que realmente nos fascina, é a 
existência dos anjos, essas criaturas maravilhosas que assistem diante de Deus e 
sempre estão presentes também nas nossas vidas. Como o caso dos arcanjos que 
festejamos hoje e que têm a sua existência e a sua ação descritas nas Sagradas 
Escrituras. E como anjos que também devemos ser, o nosso trabalho de transfor-
mação do mundo deve começar pela transformação e pela conversão pessoal. Se 
cada pessoa estivesse realmente preocupada com a própria conversão e fizesse 
tudo o que está ao seu alcance, contando com a graça divina para uma verdadeira 
mudança de vida, muitos dos problemas que estão presentes na nossa sociedade 
já estariam superados. Portanto, que cada um olhe para si, descubra-se pecador e 
se converta, para contribuir, assim, com a conversão do mundo.

“Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: ‘Aí vem um israelita de ver-
dade, um homem sem falsidade’. Natanael perguntou: ‘De onde me conheces?’. 
Jesus respondeu: ‘Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da fi-
gueira, eu te vi’. Natanael respondeu: ‘Rabi, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de 
Israel’. Jesus disse: ‘Tu crês porque te disse: eu te vi debaixo da figueira? Coisas 
maiores que esta verás’.” (Jo 1,47-50)

Oração

Senhor, de coração, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lá-
bios. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos e, ante o vosso templo, vou pros-
trar-me. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que 
prometestes; naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor 
da minha alma. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos quando ouvirem, ó Se-
nhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: “Como a glória do 
Senhor é grandiosa!”. Amém.
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  OS SIMplES E huMIlDES

Muitas vezes, podemos perguntar: por que as pessoas mais simples e humildes 
recebem com maior facilidade a mensagem do Evangelho do que as sábias e inteli-
gentes? A resposta parece fácil: é porque Deus revela as coisas a elas e as esconde 
dos sábios e inteligentes. Será que foi exatamente isso que Jesus quis dizer quando 
chamou nossa atenção para esse tema? Parece que não, pois nos mostraria um 
Deus injusto, que faz distinção de pessoas. Para os inteligentes e sábios, que con-
fiam nos próprios conhecimentos, a abertura aos mistérios da fé é algo de primitivo 
e irracional e, com isso, o mistério fica oculto a eles, não porque Deus escondeu, 
mas porque eles se recusam a ver. Os simples e humildes submetem a inteligência 
à fé, e Deus pode, assim, revelar-lhes seus mistérios. Quem tem fé verdadeira é 
sempre capaz de ver a presença de Jesus na sua própria vida, principalmente nos 
momentos de sofrimento e de dor, e sente os efeitos dessa presença amorosa. O 
verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que manifesta a todos os que sofrem essa 
presença e essa solidariedade de Jesus, e o faz por meio do serviço, ou seja, tornan-
do-se ele próprio uma extensão do braço amoroso de Jesus que atua nos momen-
tos difíceis da vida de todos.

“‘Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos 
sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do 
teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a 
não ser o Pai; e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o 
Filho o quiser revelar.’ Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: 
‘Felizes os olhos que veem o que vós vedes’.” (Lc 10,21-23)

Oração

Ó Jesus Cristo, que preencheis todos os espaços do Universo, glorificada seja eter-
namente a tua plenitude. Venha a nós a tua infinita energia. Seja respeitada a dig-
nidade da vida no finito e no infinito, no corpo, na razão e no coração. O sustento 
de todas as dimensões seja justamente partilhado. Aceita nossas desculpas como 
aceitamos as de nossas companheiras e companheiros. Desperta a humanidade 
para a beleza da vida, pois à vida pertence toda a paz e utopia. Ensina-nos a ser 
simples e humildes para que a fé suplante nossa altivez. Amém.

2 segunda-feira..........................................................................................................
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3 terça-feira .............................................................................................................

  SAntA tERESInhA DO MEnInO JESuS – A lEI DO AMOR

O maior mandamento que Jesus nos deu foi a lei do amor, como a vida de Teresi-
nha do Menino Jesus nos mostra. Mas, infelizmente, a palavra amor tem inúmeras 
conotações no dia de hoje, a maioria delas contrária ao espírito do Evangelho e 
aos valores do Reino. Daí a importância da parábola do Bom Samaritano, que nos 
mostra que amor de verdade é gesto concreto, é sair do próprio comodismo e ir 
ao encontro do outro, seja quem for, ser capaz de perceber os seus problemas e 
necessidades, deixar-se mover pelo sentimento de compaixão e, cheio de miseri-
córdia, fazer tudo o que estiver ao alcance para que a vida seja melhor para todos. 
É por isso que o seguimento de Jesus traz consigo uma série de implicações e exi-
ge de todos nós muito mais do que o entusiasmo ou a boa vontade. Exige dispo-
sição de deixar muita coisa para trás, inclusive o conforto, os costumes, a cultura 
e até mesmo os grandes valores que norteiam a nossa vida. Seguir Jesus significa 
ter a disposição de sempre ir em frente, sempre ir além, sempre buscar o novo 
para que a Boa-Nova aconteça, é uma vida marcada sempre por novos desafios, é 
sempre atravessar o lago e buscar a outra margem, onde novas pessoas esperam 
para conhecer a mensagem e o projeto de Jesus.

“Jesus perguntou: ‘Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu 
nas mãos dos assaltantes?’. Ele respondeu: ‘Aquele que usou de misericórdia para 
com ele’. Então Jesus lhe disse: ‘Vai e faze a mesma coisa’.” (Lc 10,36-37)

Oração

Querido Deus, olha para as pessoas que sofrem angústia pela perda de entes que-
ridos, que sofrem por doença, por aquelas que estão desesperançadas por falta 
de emprego ou estão sem rumo na vida, por aquelas que não têm onde reclinar a 
cabeça, que passam fome, que se entregam às drogas, que se prostituem por um 
pedaço de pão. Ó Deus, só Tu, como aquele que não abandonou o Filho na morte, 
podes nos ajudar e trazer consolo para os que sofrem. Por isso, escuta, ó Deus, a 
nossa oração, como o fizestes com tua filha Teresinha de Jesus. Amém.
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  SÃO FRAnCISCO DE ASSIS

Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Ninguém é suficien-
temente perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém é totalmente 
destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Senhor, dai-me força 
para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser 
mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. A cortesia é irmã da cari-
dade, que apaga o ódio e fomenta o amor. Para que isso aconteça, comece fazendo 
o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você  estará fazendo o im-
possível. Todos os seres humanos são iguais, pela sua origem, seus direitos naturais 
e divinos e seu destino final. Por sermos todos iguais, somos também todos irmãos, 
e isso nos coloca a responsabilidade de sermos bons filhos, amados e amantes das 
verdades do Evangelho e instrumentos de paz, de amor, de perdão, de união, de fé, 
de verdade, de esperança, de alegria, e de luz, a exemplo do santo que hoje cele-
bramos: São Francisco de Assis.

“O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo, 
tereis tribulações. Mas tende coragem! Eu venci o mundo!” (Jo 16,33)

Oração de São Francisco

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Fazei que eu procure mais consolar que 
ser consolado; compreender que ser compreendido; amar que ser amado. Pois é 
dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive 
para a vida eterna. Nós vos pedimos, ó Deus, que venha a nós a força do Espírito 
Santo, para que realizemos fielmente a vossa vontade e a manifestemos por uma 
vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

4 quarta-feira .............................................................................................................



O
U

T
U

B
R

O

181

5 quinta-feira ...........................................................................................................

  SER SIMplES

Ser simples é reaprender a curtir a natureza em toda a sua exuberância. É rea-
prender a olhar nos olhos das pessoas quando falar com elas; ser educado com 
pessoas simples, balconistas, garçons, motoristas de ônibus, etc. Ser simples é 
não perder a calma quando se é contrariado; falar baixo em lugares públicos; não 
falar mal dos outros. Enfim, ser simples é reaprender a ser gente. E como seria 
bom se o mundo voltasse a ser povoado por gente normal e não por neuróticos 
cheios de vontade. Como seria bom se as pessoas voltassem a falar com licença, 
por favor, obrigado, me desculpe. Como seria bom se as pessoas reaprendessem 
a respeitar os mais velhos; ter mais afeto com as crianças. Como seria bom se as 
pessoas reaprendessem a amar o próximo e a lembrar que somos todos iguais. É 
assim que Jesus trata o servo fiel, como aquele que é simples e que não precisa ser 
vigiado o tempo todo a fim de realizar tudo o que é da sua competência, é aquele 
que merece a confiança do seu senhor, o que não quer dizer submissão cega e 
inconsequente, mas sim a pessoa ser totalmente responsável por aquilo que faz. 
Prudência significa agir com cautela, procurando evitar todo tipo de erro, fugindo 
de todo mal e de suas consequências, o que não quer dizer covardia e medo, mas 
sim uma busca de maior consciência dos próprios atos.

“A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da 
messe que mande trabalhadores para a colheita.” (Lc 10,2)

Oração

Ó Deus de bondade, concedei que, formados pela observância de vossa palavra, 
saibamos ser simples como irmãos uns dos outros e filhos do mesmo Pai, para 
vos servir com fervor, sempre unânimes na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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  VIVER DA gRAÇA DE DEuS

Quem vive na graça de Deus tem a vida dentro de si. Ao contrário, a paga do pecado 
é a morte. Essa verdade deve sempre estar presente em nossas mentes, a fim de 
que possamos, apesar dos nossos pecados, buscar a verdadeira vida que vem de 
Deus. Baseados nessa consciência, devemos procurar constantemente a coerência 
da nossa vida com a fé que professamos. O Evangelho, em muitas passagens, mos-
tra-nos que Deus tem paciência conosco e, por meio da sua graça, está sempre con-
tribuindo para a nossa santificação, mas é necessário que também nós procuremos 
fazer a nossa parte. Jesus nos mostra que quer que todos os que Ele ama e o amam 
sejam membros da sua família, participem da sua vida divina. Para demonstrar o 
amor que temos por Jesus, não basta apenas afirmar o amor que se sente por Ele. 
É preciso ir além, é preciso conhecer e realizar a vontade de Deus, a vontade do Pai. 
Somente quem faz a vontade do Pai ama verdadeiramente a Jesus, torna-se mem-
bro da sua família e participa da sua vida.

“Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do 
Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte.” (Rm 
8,1-2)

Oração

Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Ele nos mostre a sua face e se compadeça 
de nós. Amém. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos, 
Deus misericordioso, e nos faça partícipes de sua graça e do seu amor. Em nome do 
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

6 sexta-feira ...............................................................................................................
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9 segunda-feira........................................................................................................

  CíRIO DE nAzARé

A devoção a Nossa Senhora de Nazaré teve início em Portugal. E como essa de-
voção foi parar em Belém? No Pará, foi o caboclo Plácido José de Souza quem 
encontrou, em 1700, às margens do igarapé Murutucú, onde hoje se encontra a 
Basílica Santuário, uma pequena imagem da Senhora de Nazaré, cópia da imagem 
de Portugal. Após o achado, Plácido levou a imagem para a sua casinha. E não é 
que, no outro dia, quando acordou, a imagem tinha sumido?! Seu Plácido correu 
para a beira do rio, onde encontrou a imagem. Coisa misteriosa… O fato se repetiu 
várias vezes. Seu Plácido desistiu de ficar com a santa e a levou para o palácio do 
governador. De lá, a imagem também sumia, e decidiram então que o jeito era 
construir uma capela no local do achado. Em 1792, o Vaticano autorizou a reali-
zação, em Belém do Pará, de uma procissão em homenagem à Virgem de Nazaré. 
Organizaram uma festa bonita e, para proteger a imagem da chuvarada, fizeram 
sobre o andor uma caixinha de vidro, como aquelas em que se carregavam velas 
na procissão, para a chama não se apagar. Virou o “Círio de Nazaré”. O primeiro 
Círio foi realizado no dia 8 de setembro de 1793. A partir de 1901, a procissão 
passou a ser realizada sempre no segundo domingo de outubro. O Círio de Nazaré 
é uma das maiores e mais belas procissões católicas do Brasil e do mundo. Na 
véspera da festa, há a linda procissão dos barcos, todos iluminados por círios… A 
festa dura duas semanas e termina com a missa na praça, em frente à Basílica, e 
fogos de artifício.  
 
“Você é bendita entre as mulheres e é bendito o fruto do teu ventre... Bem-aven-
turada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu”. 
(Lc 1, 43.45) 

Oração

Ó Virgem de Nazaré, eu recorro a vós, pedindo-vos amparo e proteção. Vós que 
sois a Mãe da misericórdia, a consoladora dos aflitos, o refúgio e amparo dos pe-
cadores, sede minha força em toda a minha vida. Abençoai, Mãe de Nazaré, todas 
as pessoas: meus familiares e amigos, minha comunidade e meu país. A todos 
fazei sentir que sois Mãe. Amém. 
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  MARIA, MÃE DE JESuS

A maternidade carnal de Maria é muito importante e, é claro, muito valorizada por 
Jesus, mas é apenas uma maternidade, algo que faz parte da natureza de todas as 
mulheres. Jesus contrasta a maternidade carnal de sua Mãe com a grandeza da fé 
e do seguimento dos valores do Reino, o que não faz parte da natureza humana, 
mas é fruto da atuação da graça divina em nós, e que também fazia parte da vida 
de Maria. Mas Maria, quando se dispôs a fazer a vontade de Deus e disse sim ao seu 
projeto de amor, foi muito além, pois sua maternidade não foi apenas carnal, foi 
divina. Todos nós, por exemplo, vivemos afirmando que Jesus é misericordioso, que 
veio para trazer a salvação para todas as pessoas e coisas do gênero, mas, na hora 
da convivência com as pessoas, parece que não é bem assim, pois somos proibiti-
vos e sabemos sempre evidenciar os erros que são cometidos, para provocarmos 
discórdia, separação e exclusão. Devemos crer que, de fato, Jesus é quem chama e 
Ele sabe muito melhor que nós quem está chamando e por que Ele está chamando. 
A nós compete criar condições para que todos possam assumir a própria vocação, 
como o fez Maria, a Mãe de Jesus.

“Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da 
multidão e lhe disse: ‘Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram’. 
Jesus respondeu: ‘Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a 
põem em prática’.” (Lc 11,27-28)

Oração

A nós, a paz de Deus, nosso Pai, a graça e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, no 
amor e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo! A nós as graças e bênçãos da Mãe de Jesus e nossa para que possamos 
bem viver a cada dia. Amém.

10 terça-feira ........................................................................................................
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11 quarta-feira ....................................................................................................

  nOSSA SEnhORA ApARECIDA

Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ensina-nos a seguir as palavras do vosso Filho, 
para que sejamos semente de um mundo novo, cheio de paz e do amor de Deus. 
E pedimos principalmente pela pessoa tão amada e querida de nossas famílias: 
a nossa Mãe. Jesus veio ao mundo, por meio de Nossa Senhora, para trazer a 
Boa-Nova do Reino de Deus e firmar, pelo mistério pascal, a nova e eterna Aliança 
entre Deus e os homens . Assim, a água da purificação dos judeus, sinal do Antigo 
Testamento, será substituída pelo vinho da Nova Aliança, que alegra os nossos 
corações e nos traz a salvação. E isso acontece numa festa de casamento, sinal das 
núpcias do Cordeiro e prefiguração da Igreja como esposa de Cristo. E o início de 
tudo foi a ação de Maria, que pede o milagre a Jesus, mas que, com sua adesão ao 
projeto de Deus, abriu caminho para o início do Novo Testamento.

“Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será 
grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu 
pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu Reino não 
terá fim.” (Lc 1,31-33)

Oração

Vou olhar o mundo e a vida com os olhos de Deus, como o fez sua Mãe Maria. Vou 
eliminar do meu modo de pensar e agir aquilo que não vem de Deus, que não é 
conforme o projeto de Jesus Mestre. Vou reconhecer no meu ambiente, nas pes-
soas com quem me relaciono, a ação criadora e libertadora de Deus. Para cumprir 
esse propósito te pedimos, ó Mãe Aparecida, a vossa proteção. Assim seja. Amém.
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  DIA MunDIAl DA AlIMEntAÇÃO

“Houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também 
Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando o vinho, a 
mãe de Jesus lhe disse: ‘Eles não têm vinho’. Jesus lhe respondeu: ‘Mulher, para que 
me dizes isso? A minha hora ainda não chegou’. Sua mãe disse aos que estavam ser-
vindo: ‘Fazei tudo o que Ele vos disser’. Estavam ali seis talhas de pedra, de quase 
cem litros cada, destinadas às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que 
estavam servindo: ‘Enchei as talhas de água’. E eles as encheram até a borda. Então 
disse: ‘Agora, tirai e levai ao encarregado da festa’. E eles levaram. O encarregado da 
festa provou da água mudada em vinho, sem saber de onde viesse, embora os ser-
ventes que tiraram a água o soubessem. Então chamou o noivo e disse-lhe: ‘Todo 
mundo serve primeiro o vinho bom e, quando os convidados já beberam bastante, 
serve o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora’. Este início dos sinais, 
Jesus o realizou em Caná da Galileia. Manifestou sua glória, e os seus discípulos 
creram nele.” (Jo 2,1-11)

“Chamei-te pelo nome; reservei-te, e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não 
existe outro: fora de mim não há deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, 
para que todos saibam, do oriente ao ocidente, que fora de mim outro não existe. 
Eu sou o Senhor, não há outro.” (Is 45,4-6)

Oração

Senhor Jesus, em Caná te fizeste bebida para saciar. Tu és o nosso caminho e a nossa 
verdade. Em meio a sombras e luzes, alegrias e esperanças, tristezas e angústias, Tu 
nos levas ao Pai. Não nos deixes caminhar sozinhos. Fica conosco, Senhor! Amém.

16 segunda-feira ...................................................................................................
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17 terça-feira ......................................................................................................

  JESuS EnVIADO DE DEuS

Para muitas pessoas, Deus deve manifestar-se constantemente para todos, pois 
somente assim o mundo poderá crer. Na verdade, essas pessoas querem uma de-
monstração evidente da existência de Deus e da sua presença no nosso dia a dia. 
Jesus é um sinal para nós por sua palavra e é nela que devemos crer e não ficar 
exigindo que Ele fique realizando “milagres” para que fundamentemos a nossa fé. 
Nós devemos ter sempre a convicção de que, se fomos chamados para trabalhar 
no Reino de Deus, foi Jesus quem nos chamou. Outras pessoas podem até ter 
participado desse chamado, foram instrumentos nas mãos de Jesus para que esse 
chamado acontecesse. E porque foi Jesus quem nos chamou, é da obra dele que 
participamos. Não temos um projeto pessoal exclusivo mas, na verdade, nós nos 
inserimos no projeto do próprio Jesus. Com isso, não realizamos a nossa obra, 
mas a obra daquele que nos chamou. E não agimos pelo nosso próprio poder, mas 
agimos pelo poder daquele que nos chamou e nos enviou para a realização do seu 
projeto de amor para a humanidade toda.

“É por Jesus Cristo, nosso Senhor, que recebemos a graça da vocação para o apos-
tolado.” (Rm 1,4)

Oração

Jesus Mestre, no teu projeto para este mundo, disseste que a vida eterna consis-
te em conhecer a ti e ao Pai. Derrama sobre nós a abundância do Espírito Santo. 
Que Ele nos ilumine, guie e fortaleça no teu seguimento, porque és o único 
caminho para o Pai. Faze-nos crescer no teu amor, para que sejamos, como o 
apóstolo Paulo, testemunhas vivas do teu Evangelho. Guardaremos tua Palavra, 
meditando-a no coração. Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tem piedade de 
nós. Amém.
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  DIA DE SÃO luCAS

O dia 18 de outubro foi escolhido como “Dia do Médico” por ser o dia consagrado 
pela Igreja a São Lucas. Como se sabe, Lucas foi um dos quatro evangelistas. Ele 
não conviveu pessoalmente com Jesus e, por isso, a sua narrativa é baseada em 
depoimentos de pessoas que testemunharam a vida e a morte de Jesus. Segundo 
a tradição, São Lucas era médico, além de pintor, músico e historiador, e teria estu-
dado medicina em Antioquia.

Precisamos de médico para curar os males do corpo, mas, muitas vezes, o corpo 
apenas exterioriza os sofrimentos do espírito. Hoje, muitas pessoas estão vazias, 
tristes, solitárias. Baniu-se o sagrado, os relacionamentos são superficiais, as rela-
ções familiares fragmentadas e conflituosas. O espírito, o emocional está doente, e 
é o corpo que somatiza todas essas manifestações. Há quem procure alívio de seus 
males com o amigo, com psicólogos, padres ou pastores, professores, pais, irmãos.

Oração

Num momento de profundo silêncio, peçamos a Deus que nos indique o caminho 
certo de nossa vocação. Quantos de nós sentimos o chamado para uma profissão 
que se dedique à cura do corpo, mas também a uma profissão que se dedique à 
cura da psique e do espírito, como a vida religiosa e o sacerdócio, tão necessária e 
útil nos nossos dias. Senhor, orientai a nossa escolha e decisão. Amém.

18 quarta-feira ......................................................................................................
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19 quinta-feira ....................................................................................................

  SIMplICIDADE

Entro numa loja e vejo um cartaz dizendo “Seja chic. Seja simples”. Perguntei ao 
comerciante de onde ele tinha tirado aquela ideia, e ele me disse que depois que 
o Papa andou de carro simples, tomou chimarrão do povo e andou com o vidro 
aberto o tempo todo, abraçando crianças e velhos, a simplicidade virou “chic”. Ca-
fona agora é querer privilégios e fazer ostentação, disse-me. Fiquei pensando no 
que falou o dono daquela loja e conversei com muitas pessoas a respeito. Todas 
me disseram ter a mesma sensação. Ostentar, usar coisas caras, exigir privilégios, 
ter carrões, etc., virou coisa de “novo rico” e, portanto, fora de moda, fora do tem-
po. A moda agora é ser simples. Ser simples não significa não querer coisas de boa 
qualidade nem viver na penúria. Ser simples é dar valor às pequenas coisas e aos 
pequenos gestos que o mundo de hoje esqueceu. É respeitar as pessoas pelo que 
elas são e não pelo que possuem de bens materiais. É acabar com a arrogância, 
com a presunção. Ser simples é ser normal, sem afetação, sem se deixar dominar 
por desejos de aparecer, de ser aplaudido, de estar sempre nos holofotes. (Prof. 
Luiz Marins)

O Papa Francisco pergunta: “o que podemos fazer para não matar a Palavra de 
Deus”, para “sermos dóceis, para não engaiolarmos o Espírito Santo?”. “Duas 
coisas simples”, respondeu: “Esta é a atitude de quem quer escutar a Palavra de 
Deus: primeiro, humildade; segundo, oração. Os soberbos não rezam. Acham que 
não têm necessidade de oração. Sentem-se seguros, sentem-se fortes, sentem-se 
‘deuses’. Humildade e oração: com a humildade e oração, seguimos em frente 
para escutar a Palavra de Deus e obedecê-la. 

Oração

Ó Deus, que a vossa graça não nos abandone, mas nos faça dedicados ao vosso 
serviço e aumente sempre em nós os vossos dons. Dai-nos um coração que seja 
simples e dedicado às vossas causas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.
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  SER DISCípulO DE JESuS

As autoridades religiosas do tempo de Jesus eram poderosas e opressoras, e se 
valiam da ocupação romana e dos privilégios obtidos por ela para oprimir o povo, 
de modo que a população era duplamente oprimida: pelos romanos e pelo poder 
religioso instituído. A religião realizava então exatamente o contrário daquilo que o 
próprio Deus queria. Quando Jesus fala que devemos ter cuidado com o fermento 
dos fariseus, Ele nos diz também que devemos nos preocupar para não sermos con-
taminados pela hipocrisia, pela sede de poder e pela busca de privilégios pessoais, 
para que também nós não façamos da nossa religião um meio de opressão, mas sim 
subamos em cima dos telhados e denunciemos todos os falsos valores da vivência 
religiosa. Todo aquele que quer ser discípulo de Jesus deve estar pronto para en-
frentar os problemas decorrentes do discipulado. Ser discípulo de Jesus significa 
não aceitar os contravalores que estão presentes no mundo e que não permitem 
que haja vida e vida em abundância, mas denunciar esses contravalores como cau-
sa de sofrimento e, ao mesmo tempo, anunciar os valores do Evangelho.

“Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto 
que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será 
ouvido à luz do dia; e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será 
proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não tenhais 
medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto.” (Lc 12,2-4)

Oração

A nós, a paz de Deus, nosso Pai, a graça e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, no 
amor e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo. A nós que nos fazemos discípulos de Jesus, bendito seja Deus que nos faz 
ser anunciadores de seu Evangelho. Amém.

20 sexta-feira ........................................................................................................
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23 segunda-feira .................................................................................................

  A BOA-nOVA DO REInO

O ministério de Jesus pode ser definido como um serviço contínuo a iluminar e a 
libertar o ser humano. Posicionando-se a favor do pobre e do pequeno, fragilizado 
pelo pecado, o escopo de sua ação era, exatamente, o de torná-lo resistente ao 
mal. A libertação expressava-se em forma de cura das doenças que impediam a 
pessoa de servir seus semelhantes, como foi o caso da sogra de Pedro. Libertar 
era expulsar demônios, cuja ação maléfica incapacitava o ser humano para a co-
munhão fraterna e a solidariedade. Libertadora era sua pregação da Boa-Nova do 
Reino de Deus, que consistia em revelar a benevolência do Pai, preocupado em 
cancelar os efeitos do pecado no coração humano. Igualmente libertadora era a 
presença de Jesus junto aos pobres e sofredores, reacendendo neles a esperança 
de viver. As multidões eram sensíveis a essa dimensão do ministério de Jesus. Por 
isso, iam à sua procura, e queriam impedi-lo de seguir adiante. Houve, talvez, 
quem o tivesse visto como um curandeiro extraordinário, um milagreiro ambulan-
te. O Mestre, porém, recusou-se a fazer esse papel. Sua missão libertadora colo-
cava-se a serviço do Reino de Deus e apontava para uma libertação radical que só 
se experimenta junto do Pai. As libertações terrenas eram apenas antecipações 
daquela que haveria de vir em plenitude.

“Deus lhe disse: ‘Louco! Ainda nesta noite, pedirão de volta a tua vida. E para 
quem ficará o que tu acumulaste?’. Assim acontece com quem ajunta tesouros 
para si mesmo, mas não é rico diante de Deus.” (Lc 12,20-21)

Oração

A nós, a paz de Deus, nosso Pai, a graça e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, 
no amor e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo e que nos dá a sua benevolência. Amém.
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  JESuS nA SInAgOgA

Ensinando na sinagoga, em dia de sábado, Jesus deu-se conta da presença de um 
homem cuja mão direita estava seca. A pessoa com deficiência não lhe pediu para 
curá-lo. Talvez estivesse escondendo a mão, só para não ser observado. Para a men-
talidade das pessoas daquele tempo, ter a mão direita nessas condições era mau 
sinal, porque o indivíduo só podia servir-se da mão esquerda, tida como a mão 
dos maus augúrios e das más ações. Era vergonhoso participar de uma assembleia 
litúrgica e, por conseguinte, estar nessas condições diante de Deus. Por isso, a pru-
dência aconselhava-o a manter-se discreto. A ordem recebida de levantar-se e co-
locar-se no meio da assembleia o pegou de surpresa. Sua deficiência estava sendo 
posta em evidência. Em todo caso, o homem obedeceu, fazendo como o Mestre 
ordenara. Nova ordem: estender a mão. Em outras palavras, mostrar a todos sua 
condição vergonhosa. De novo, ele obedeceu. E eis que sua mão ficou sã. Sua ver-
gonha foi superada. Ele ficou livre do estigma do mal. Os mestres da lei e os fariseus 
ficaram insensíveis diante do bem realizado por Jesus. Movidos pelo ódio, começa-
ram a discutir uma maneira de eliminá-lo, quando deveriam dar glórias a Deus por 
realizar maravilhas em favor da humanidade.

E Jesus disse ao homem, que tinha a mão seca: Vem aqui para o meio. E disse-lhes: 
É lícito em dia de sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou tirá-la? Eles, porém, 
calavam-se. E olhando-os em roda com indignação, contristado da cegueira de seus 
corações, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restabe-
lecida a mão. (Mc 3,3-5)

Oração

Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, Tu estás em mim, falas em mim, rezas 
em mim, ages em mim. Ensina-me a fazer espaço à tua palavra, à tua oração, à tua 
ação, ao teu ensinar e aprender em mim, para que eu possa conhecer o mistério da 
vontade do Pai. Assim seja.

24 terça-feira ........................................................................................................
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25 quarta-feira ....................................................................................................

  VAlORES DO REInO

A vinda de Jesus cria um divisor de águas na história dos homens. De um lado, en-
contramos os que são dele e, de outro, os que são do mundo. A partir dessa divi-
são, se estabelece o conflito, que é caracterizado principalmente pela diferença de 
valores, e exige de todos os que abraçam a fé a consciência de suas consequências, 
entre elas a de ser odiado pelo mundo. Como cristãos, devemos enfrentar o con-
flito com o mundo, mas não com as mesmas armas do mundo, uma vez que estas 
levam à morte, o grande valor do mundo. Devemos enfrentar o mundo com a fé, a 
espiritualidade, a entrega, a partilha, a doação, a fraternidade, que são valores do 
Reino e levam à vida. Jesus deve ser o valor absoluto de nossas vidas, devemos ser 
seduzidos por ele de modo que tudo façamos para estar com ele e realizar a sua 
vontade, a fim de que tenhamos coragem de, com ele, assumir a nossa cruz do dia 
a dia e segui-lo até onde for necessário. Somente quem tem um verdadeiro amor 
por Jesus e pelo Reino de Deus é capaz de viver de tal maneira.

“Libertados do pecado, e como escravos de Deus, frutificais para a santidade até 
a vida eterna, que é a meta final. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o 
dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor.” (Rm 6,22-23)

Oração

Pai santo, vosso Filho Jesus, conduzido pelo Espírito e obediente à vossa vontade, 
aceitou a cruz como prova de amor à humanidade. Convertei-nos e, nos desafios 
deste mundo, tornai-nos missionários a serviço da juventude. Fazei com que se-
meemos os valores que são do vosso Reino. Amém.
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  RECOnhECER O tEMpO EM QuE VIVEMOS

Devemos saber reconhecer o tempo em que estamos vivendo. Tempo de edifica-
ção do Reino de Deus na história dos homens. Tempo de fazer com que o mistério 
da Cruz e da Ressurreição produza frutos de fraternidade, justiça e solidariedade. 
Tempo de presença do Espírito Santo na vida de todos, tempo de crescimento no 
amor e na verdade. Tempo de reconciliação, de construção da paz e da vida nova. 
Tempo de sentir os apelos para nos comprometermos com os pequenos, apelos 
para celebrarmos o Deus atuante na história. Quem crê sabe que a única resposta 
plausível para os problemas do mundo se chama Evangelho e, por isso, sempre tem 
um renovado ardor missionário que o impele constantemente ao trabalho evange-
lizador. Só conhecemos a Deus porque, no seu infinito amor, Ele revelou-se a todos 
nós. É o amor de Deus que vem até nós, sabendo que somos incapazes de chegar 
até ele, Ele vem até nós.

“O Tempo se cumpriu , e o Reino de Deus está perto. Arrependam-se e acreditem no 
evangelho”. Mc 1,15)

Oração

Para anunciar o Evangelho como projeto de vida, é necessário reconhecer o tempo 
em que vivemos. Enviai-nos, Senhor, para ser presença geradora de fraternidade; 
enviai-nos, Senhor, para ser profeta em tempo de mudança; enviai-nos, Senhor, 
para promover a sociedade da não violência; enviai-nos, Senhor, para salvar a quem 
perdeu a esperança; enviai-nos, Senhor! Amém.

26 quinta-feira ......................................................................................................
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27 sexta-feira ......................................................................................................

  SÃO JuDAS E SÃO SIMÃO – AMAnhÃ DIA 28

Jesus não quis realizar sozinho a obra do Reino, mas chamou apóstolos e discípulos 
para serem seus colaboradores. Nós, ao contrário, muitas vezes, queremos fazer 
tudo sozinhos e afirmamos que os outros mais atrapalham que ajudam. Com isso, 
negamos a principal característica da obra evangelizadora, que é a sua dimensão 
comunitário-participativa, além de nos fazermos autossuficientes e perfeccionis-
tas, pois, em nome do resultado do trabalho, excluímos os outros, fazendo com 
que os fins justifiquem os meios e vivendo a mentalidade do mundo moderno, da 
política de resultados. Isso porque, muitas vezes, somos mais “adoradores” de nós 
mesmos. É assim que a fé abre todas as portas para a pessoa humana e lhe pos-
sibilita a superação de todos os problemas e dificuldades, mas a fé não é mágica 
que, por meio de ritos, possibilita a todas as pessoas que os utilizem a manipula-
ção de Deus ou da natureza. A força da fé está na parceria com Deus e na adesão 
ao seu plano de amor. Quando nós fazemos isso, o sucesso das nossas atividades 
não está nas atividades em si, mas no próprio Deus que, conosco, realiza as suas 
obras. Logo, o poder da fé está na adesão e não no rito, e a fé verdadeira é, antes 
de tudo, compromisso com Deus.

“Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos san-
tos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fun-
damento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. 
É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no 
Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes mora-
da de Deus pelo Espírito.” (Ef 2,19,22)

Oração

Nós te louvamos, amado Deus, por nos teres criado em toda a nossa diversidade, 
como o fizestes com São Simão e São Judas, apóstolos. Pelo dom de nossas muitas 
culturas, línguas, diversas expressões de crença, costumes, tradições e etnias. Nós 
te agradecemos pelas muitas tradições eclesiais, que têm conservado nossas co-
munidades fortes e ativas, mesmo em lugares onde elas são minoria. Ensina-nos 
a celebrar nossas diferentes identidades e tradições, de modo a forjar laços de 
amizade e companheirismo, que nos levem a uma maior unidade. Amém.
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  COnStRuIR uM MunDO MAIS AMáVEl

A grandeza do ser humano é do tamanho de ser criado à imagem e semelhança do 
Deus Trindade. E é fácil intuir isso: sempre que sentimos o dinamismo de amar e 
ser amados, sempre que sabemos acolher e buscamos ser acolhidos, quando com-
partilhamos uma amizade que nos faz crescer, quando sabemos dar e receber vida, 
estamos saboreando o “amor trinitário” de Deus. Esse amor que brota em nós tem 
nele sua fonte. Por isso, quem vive o amor a partir da Trindade aprende a amar a 
quem não lhe pode corresponder, sabe doar sem esperar recompensa, é capaz de 
compadecer-se dos mais pobres e excluídos, pode entregar sua vida para construir 
um mundo mais amável e digno de Deus. Nesse sentido, o melhor caminho para 
aproximar-nos do mistério do Deus Trindade não são os tratados teológicos que 
falam dele, mas as experiências amorosas que compartilhamos na vida. Só encon-
tramos Deus com o coração. Quem é incapaz de dar e receber amor, quem não sabe 
compartilhar nem dialogar, quem só escuta a si mesmo, quem resiste relacionar-se 
com os outros, quem só busca seu próprio interesse, quem só deseja o poder, a 
competição e o triunfo não pode experimentar nada da Trindade amorosa.

“Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De 
fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas re-
cebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá – ó Pai! O 
próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. 
E, se somos filhos, somos também herdeiros –  herdeiros de Deus e co-herdeiros de 
Cristo –; se realmente sofremos com ele, é para sermos também glorificados com 
ele.” (Rm 8,14-17)

Oração

Enviai vossa luz e vossa verdade. Pois elas serão o meu guia; que me levem ao vosso 
Monte Santo, até a vossa morada e saberei como construir este mundo mais amá-
vel. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei 
ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus! – Amém.

30 segunda-feira ...................................................................................................
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31 terça-feira ......................................................................................................

  nOSSA MISSÃO é SEguIR JESuS

O seguimento de Jesus não é luta interna que desgasta, levando ao sentimento 
de impotência e desânimo. Trata de sermos dóceis para deixar-nos conduzir pelos 
impulsos do Espírito por onde, muitas vezes, não entendemos e não  sabemos. 
Como nosso Mestre Jesus, o Espírito irá nos ensinar a deixar-nos conduzir para a 
bondade, para a doação, para a reconciliação e a alegria. Sua discreta presença 
nos move a acolher em nós nosso potencial de ternura, de cuidado e de resistên-
cia diante de todas aquelas situações e forças que desintegram a vida e nos divi-
dem por dentro. Jesus é este, o ungido do Pai que veio até nós com a missão de 
tornar todos membros do Reino dos Céus, todos os que colocam a sua esperança 
no Senhor. A sua vida terrena não foi outra coisa senão o pleno cumprimento des-
sa missão. Ele anunciou a liberdade dos filhos de Deus e a libertação dos cativos 
do pecado e da morte, curou os cegos, de modo que todos pudessem enxergar 
além do mero horizonte da realidade natural, lutou contra todo tipo de injustiça 
que é causa de opressão e anunciou a presença do Reino da graça e da verdade.

“Jesus disse ainda: ‘Com que poderei ainda comparar o Reino de Deus? Ele é como 
o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que 
tudo fique fermentado’.” (Lc 13,20-21)

Oração

Ó Deus, que fazeis crescer a vossa Igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas, 
concedei que nos tornemos membros do Reino dos Céus pelo  cumprimento de 
nossa missão e professando a fé que nos conduz até vós. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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  DIA DE tODOS OS SAntOS

Hoje a Igreja não celebra a santidade de um cristão que se encontra no céu,  mas 
sim de todos. Isso para mostrar concretamente a vocação universal de todos para a 
felicidade eterna. Todas as pessoas, de qualquer estado ou ordem, são chamadas à 
plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. 
Os santos não precisam de nossas homenagens. Não há dúvida alguma, se vene-
ramos os santos, o interesse é nosso, não deles. Sabemos que, desde os primeiros 
séculos, os cristãos praticam o culto dos santos, a começar pelos mártires. Por isso 
hoje vivemos essa tradição, na qual nossa Mãe Igreja convida-nos a contemplar os 
nossos “heróis” da fé, esperança e caridade. Na verdade, é um convite a olharmos 
para o alto, pois, neste mundo escurecido muitas vezes pelo mal, brilham no céu 
com a luz do triunfo e esperança daqueles que viveram e morreram em Cristo, por 
Cristo e com Cristo. Todos esses “operários” de Deus merecem nossa imitação, pois 
foram adolescentes, jovens, homens casados, mães de família, operários, empre-
gados, patrões, sacerdotes, pobres mendigos, profissionais, militares ou religiosos 
que se tornaram um sinal do que o Espírito Santo pode fazer num ser humano que 
decide viver o Evangelho. Portanto a vida destes acabaram virando proposta para 
nós, uma vez que passaram fome, perseguições, alegrias, profundos arrependimen-
tos, sede, doenças, sofrimentos por calúnia, ódio, falta de amor e injustiças.

“Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito”. (Mt 5,48)

Oração

Os que quiserem podem dizer o nome do santo e da santa que conhecem, após 
cada fala, digam juntos: rogai por nós. Rezar também por todos os falecidos.

1 quarta-feira .............................................................................................................
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6 segunda-feira........................................................................................................

  A MESA DA REFEIÇÃO

Uma das chaves de compreensão da pessoa de Jesus é a relação dele com a “mesa 
da refeição”. Em todos os encontros de Jesus com os excluídos do Reino, Ele sem-
pre os incluiu em suas refeições. Essa foi a sua atitude que mais causou espanto 
e escândalo: a partilha na mesa com pobres e pecadores. Para Jesus, a mesa é 
para ser compartilhada com todos; a partilha do pão com publicanos e pecadores 
fazia parte das práticas transgressoras de Jesus. Comendo e bebendo com todos 
os excluídos, Jesus estava transgredindo e desafiando as formalidades do com-
portamento social e das regras que estabeleciam a desigualdade, a divisão, a se-
paração. Jesus revelava uma grande liberdade ao transitar por diferentes mesas; 
mesas escandalosas que o faziam próximo dos pecadores, pobres e excluídos. Ele 
não só transitou por tantas mesas, mas instituiu a grande mesa para a festa, a in-
timidade, a memória: a “mesa da Ceia Pascal”. Queremos, Senhor, comer do pão 
da tua mesa, pão que és Tu mesmo a alimentar a humanidade.

“Quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos.” (Lc 
14,14)

Oração

“A minha alma engrandece o Senhor e se alegra o meu espírito em Deus, meu 
Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, eis que de agora em diante as ge-
rações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e Santo 
é o seu nome. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam”. 
Queremos, Senhor, comer do pão da tua mesa, pão que és Tu a alimentar quem 
te procura. Amém.
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  ORAÇÃO

Jesus ensinou seus discípulos a rezar, mas isso não quer dizer que Jesus os ensinou 
a decorar um monte de palavras e a imitar como fazem os papagaios, repetindo as 
palavras que aprenderam. A oração era uma prática constante da vida de Jesus, e 
muito mais importante do que as palavras que os discípulos deveriam dizer é imitar 
a atitude de encontro de Jesus com o seu Pai, de modo que a oração expresse uma 
forma de vida segundo valores do Reino, como a fraternidade, a partilha, o perdão 
e a própria presença de Deus no coração e na vida das pessoas, e expresse também 
a nossa atitude filial diante de Deus, que também é nosso Pai. A oração é uma busca 
constante de viver na presença de Deus e procurar estar em diálogo com ele para 
que nos ajude em nossas necessidades, mas devemos nos lembrar das palavras de 
são Tiago: “Pedis sim, mas pedis mal, pois não sabeis o que pedir”. Muitas vezes, 
pedimos, e pedimos muito, mas não pedimos o que deveríamos. Nossos pedidos 
são mesquinhos, materialistas e visam simplesmente à satisfação de interesses pes-
soais e imediatos. Não sabemos pedir os verdadeiros valores, que são eternos, não 
pedimos pela superação das injustiças que causam guerras e tantos sofrimentos, 
mas, principalmente, não pedimos a ação de Deus em nossas vidas.

“Assim diz o Senhor Deus: ‘Vede! Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar 
conta delas’.” (Ez 34,11)

Oração

Ó Deus, ensina-nos a rezar e dai-nos, assim, o fervor para caminharmos sempre 
como filhos da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espí-
rito Santo. Amém.

7 terça-feira ...............................................................................................................
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8 quarta-feira ...........................................................................................................

  A pAlAVRA SAntA

Na religião judaico-cristã, a palavra ocupa um lugar central. Para um judeu, poder 
escutar a Deus e poder orar a Ele faz parte da sua identidade; ele repete todos os 
dias o “Shema Israel” (“escuta, Israel”), a oração de Dt 6,4-9, que determina que o 
viver diário, em todos os seus momentos, esteja permeado dessa escuta. Por isso, 
ser “surdo e mudo” significava estar afastado da essência da devoção, incapaz de 
realizá-la pelo ouvido e pela palavra; dificulta o acesso a um tipo de linguagem. 
Somos o que comunicamos e o que ouvimos; a capacidade de escutar e de falar 
revela nossa identidade.

Considerar a Palavra que sai de nossa boca e de nosso coração de forma afir-
mativa, redentora e bendita. Quando assim conseguirmos com nossas palavras, 
estamos contribuindo para a “edificação humana” do outro. Com isso, estamos 
falando de um ser mais saudável, equilibrado, integrado em suas dimensões.

Oração

Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspi-
ração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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  A Fé InCOnDICIOnAl 

Em alguns momentos, talvez você perca o otimismo, a alegria e também a certeza 
de ser um filho amado de Deus Pai. No entanto, saiba que ele sempre o acompanha 
com muito carinho e conhece suas necessidades. À medida que aumentar sua fé no 
Pai amoroso, você vai se tornar uma pessoa otimista, entusiasta e alegre. Mesmo 
em meio às tribulações, mantenha a paz e a serenidade para enfrentar as dificulda-
des. De seu coração, brotará um sentimento de gratidão e louvor a Deus Pai. Somos 
filhos amados de Deus, preciosos a seus olhos. “Pois és muito precioso para mim, e, 
mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Para te comprar, eu dou seja 
quem for; entrego nações para te conquistar.” (Is 43,4)

Interpretar a presença de Deus, pela fé e suas expressões, significa não apenas in-
terpretar os textos sagrados, mas também fazer a leitura com base na realidade em 
que vivemos, num contexto de reciprocidade, como resposta que pressupõe ouvir o 
outro, o desejo de conhecer seu pensamento, sua maneira de ser e os sentimentos 
que o animam.

Oração

Deus meu, diante de ti, não tenho mais pedidos que teus favores, nem outra me-
ditação que teu carinho. Deus meu, invoco-te do meio do povo, como alguém que 
se dirige a seus senhores, porém com a intimidade, como se fala a um amigo. Dian-
te do povo, digo a ti: Deus meu! Porém, quando estou sozinho contigo, falo a ti: 
meu amado! E dou testemunho da tua soberania, confessando que és meu Senhor. 
Amém. 

9 quinta-feira .............................................................................................................



N
O

V
E

M
B

R
O

205

10 sexta-feira ......................................................................................................

  A FAMílIA

Algumas vezes, o planeta pode ser comparado a uma enfermaria, tantas são as 
catástrofes mundiais. Nesses momentos, as pessoas despertam para grandes atos 
e gestos de solidariedade jamais vistos, e isso nos toca de perto. Somos uma gran-
de família. Que o nosso coração se abra nesses acontecimentos e nas pequenas 
oportunidades do dia a dia. Pelo sofrimento, muitas pessoas encontram Deus. Ele 
é o único com quem iremos permanecer e de quem receberemos a paz, o amor 
e a felicidade.

Cada um de nós descobre ser chamado em nossa vida. O fato de sentir, em nossos 
desejos, que estamos insatisfeitos, cultivar aspirações sempre novas, procurar en-
tender quem somos, o que devemos fazer, o que nos torna realmente felizes, no 
fundo, é um contínuo chamado de Deus pelo nome de cada um.

Oração

Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e, 
confiantes, a Vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as 
nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do 
Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca 
mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão; e quem 
tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada 
Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado 
e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, 
ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém.
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  QuEM CRê

Quem crê tem esperança e sabe que Deus vem em seu auxílio. Quem crê coloca 
Deus acima de tudo. Quem crê é agradecido por tudo o que recebe de Deus. Quem 
crê demonstra, com palavras e atitudes, amor ao próximo. Quem crê consola os 
tristes e oprimidos. Quem crê ama o silêncio, a brisa suave, o sol, a chuva, pois ali 
Deus também está presente. Quem crê enxerga, no rosto de cada irmão, um sinal 
do amor do Pai.

Crer é deixar Cristo viver em você; é ouvir com o coração o que Deus quer lhe falar. 
“Eu vivo, mas não eu: é Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a 
vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.” (Gl 2,20)

Oração

Senhor, que eu possa permanecer em vosso fiel amor. Disseste “Todo aquele que 
permanece no meu amor, Eu e o Pai fazemos nele morada”. Que possamos, no 
vosso amor, superar o céu nublado de nossa vida. Ó amor de Deus, invadi o nosso 
coração, nossos sentimentos e pensamentos. Senhor, eu permito ser tocado por 
vosso amor! Ficai conosco, Senhor!

13 segunda-feira ...................................................................................................
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14 terça-feira ......................................................................................................

  ChAMADOS pARA A pRátICA DO BEM

A palavra vocação vem do latim vocare que significa “chamado”, mais precisamen-
te chamar. Todos nós somos chamados, de uma forma ou de outra, a fazer algo, 
alguma coisa. Antigamente, esse termo significava qualquer espécie de aptidão. 
Por exemplo: aptidão para Medicina, Música, Artes, etc. Depois ele foi adquirindo 
um significado religioso, passando a designar o chamado de Deus. Vocação sem-
pre indica um chamado. E quem chama sempre deseja alguma resposta da pessoa 
chamada. Deus não age de forma diferente. Só que, ao chamar, Deus, antes de 
pedir, Ele dá. Deus, chamando o homem, dá-lhe a vida, a existência e, com a vida, 
dá-lhe também a liberdade. Depois de ter chamado o homem para a vida, Deus 
torna a chamá-lo, porque há muitas coisas que Deus deseja fazer no mundo por 
meio do homem. Deus não quer mais agir sozinho. Por isso, quando Deus chama, 
Ele chama para pedir alguma coisa, confiar alguma missão. 

Jesus convida a segui-lo, cada um desde a própria situação em que se encontra. 
“Vinde comigo.” Pede confiança nele. Confiança plena em sua pessoa e não a uma 
causa. A nossa resposta pode ser vivida, deixando lugar de trabalho, de status, a 
casa, a família. Não se trata só de adesão interna, mas de unir-se a Jesus em seu 
projeto de vida. Ele chama doze para estarem com Ele e para enviá-los a pregar o 
seu Evangelho. Não é pura adesão intelectual, mas adesão ao seu modo de viver. 
Os discípulos prolongam a presença e a obra de Jesus.

Oração

Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte 
e suave convite: “Vem e segue-me”! Derrama sobre nós o teu Espírito, que Ele nos 
dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, 
que a messe não se perca por falta de operários. Desperta as nossas comunidades 
para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se 
ao Reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por 
falta de pastores. Sustenta a fidelidade dos nossos bispos, padres e ministros. Dá 
perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração dos nossos jovens 
para o ministério pastoral na tua Igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, 
chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servido-
res do Evangelho, ajuda-nos a responder “sim”. Amém.
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  “Eu nÃO QuERO pÃO, Eu QuERO FOME”

Sentar-se à refeição com o outro é descobrir-se vivo, corpo pulsante, latente, caren-
te. Mas é também descobrir um outro tipo de alimento, que só pode ser colhido na 
delicadeza da inter-relação, da “inter-comum-união” com o outro. “Eu não quero 
pão, eu quero fome” (Adélia Prado). A mística da refeição convida, convoca e se 
coloca na vida do ser humano como fator determinante de sociabilidade, de valores 
e equilíbrios sociais, enfim, de humanização. Nela e com ela aprendemos a aco-
lher o outro como dom. Aprendemos a nos doar, partilhar, receber, escutar, falar, 
contemplar o outro em sua singularidade. A mesa-refeição é também o lugar onde 
acolhemos a dor e as tristezas do outro, o lugar do suporte das relações, espaço que 
garante o sustento, que alimenta o corpo, o emocional, o psíquico, o espiritual e o 
social. Lugar fecundo, onde o imprevisível pode acontecer. É por isso que é muito 
fácil a gente ver o que as pessoas estão fazendo e, com base na aparência dos seus 
atos e em princípios previamente estabelecidos, emitir os nossos juízos e opiniões. 
Mas é possível também descobrir um outro tipo de alimento, que só pode ser colhi-
do na delicadeza da inter-relação, da “inter-comum-união” com o outro.

“Bendito aquele que vem em nome do Senhor.” (Lc 13,35)

Oração

Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos 
que renasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mes-
ma caridade. Que a mística da sociabilidade, de valores e equilíbrios sociais nos 
conduzam ao encontro uns dos outros. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

16 quinta-feira ......................................................................................................
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17 sexta-feira ......................................................................................................

  SER luz QuE IluMInA

É preciso superar a “divisão” do ser humano e, para isso, ele precisa “reordenar-se”, 
repensar a interioridade perdida, reconquistar a autodeterminação. A finalidade 
da mensagem de Jesus é colocar Deus em seu devido lugar em nossa vida. É retor-
nar a Ele, vivendo plenamente a própria humanidade e deixando-se vivificar pelo 
Espírito. Trata-se, dessa maneira, de experimentar a salvação em todas as zonas 
do próprio ser, de recompor-se, reajustando-se às leis fundamentais da vida. É 
indispensável “unificar-se” por dentro e descobrir que a pessoa pode inventar-se 
a cada dia, a cada passo, conduzindo conscientemente a vida em direção à pleni-
tude e não arrastá-la pelo chão. Pessoa “dividida” é massa anônima empurrada 
pela multidão. Quem está “unificado” tem a coragem de redefinir-se, de eleger, de 
assumir-se; é alguém preparado para dar um salto arrojado e criativo. Porém, se 
vivemos na presença de Jesus e somos iluminados por ele, nossa fé é cada vez mais 
ativa e se torna luz para as pessoas, de modo que todos possam descobrir-se ama-
dos por Deus, busquem constantemente um relacionamento com Ele, e, assim, 
estejam sempre prontos para o momento em que esse relacionamento atingirá 
sua plenitude, quando seremos todos um só em Cristo.

“Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E, 
se somos filhos, somos também herdeiros – herdeiros de Deus e co-herdeiros de 
Cristo; se realmente sofremos com ele, é para sermos também glorificados com 
ele.” (Rm 8,14;17)

Oração

Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, conce-
dei-nos passar da antiga à nova vida, fazendo-nos assim a luz que ilumina pela fé 
em vós, para o reino da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.
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  DIA DA COnSCIênCIA nEgRA

No dia 20 de novembro, comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra, em ho-
menagem à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. O quilombo era uma 
localidade situada na Serra da Barriga (Alagoas), onde escravos se refugiavam. Com o 
passar dos anos, chegou a atingir uma população de 20 mil habitantes, em razão do au-
mento das fugas dos escravos. Os escravos serviam para fazer os trabalhos pesados que 
o homem branco não realizava. Eles não tinham condições dignas de vida, eram maltra-
tados, apanhavam, ficavam amarrados dia e noite em troncos, eram castigados, ficavam 
sem água e sem comida, suas casas eram as senzalas, onde dormiam no chão de terra 
batida. Muitas pessoas eram contra essa forma de tratar os negros, e várias tentativas 
aconteceram ao longo da história para defender seus direitos. Em 1871, a Lei do Ventre 
Livre libertou os filhos de escravos que ainda iriam nascer; em 1885, a Lei dos Sexage-
nários deu direito à liberdade aos escravos com mais de 60 anos. Mas a Princesa Isabel 
libertou os escravos, quando assinou a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, dando-lhes 
o direito de ir embora das fazendas em que trabalhavam ou de continuar morando com 
seus patrões, como empregados e não mais como escravos. O Dia da Consciência Negra 
é uma forma de lembrar o sofrimento dos negros ao longo da história, desde a época 
da colonização do Brasil, tentando garantir seus direitos sociais. Hoje temos várias leis 
que defendem esses direitos, como a de cotas nas universidades, pois, como os negros 
foram marginalizados após o período de escravidão, não conseguiram conquistar os 
mesmos espaços de trabalho que o homem branco. Na época da escravidão, os negros, 
obrigados a trabalhar desde crianças, não tinham direito ao estudo ou a aprender ou-
tros tipos de trabalho que não fossem os braçais, ficando presos a esse tipo de tarefa. 
Muitos deles, estando libertos, continuaram na mesma vida, por não terem condições 
de se sustentar. O Dia da Consciência Negra é marcado pela luta contra o preconceito 
racial, contra a inferioridade da classe perante a sociedade. Além desses assuntos, enfa-
tiza o respeito em relação às pessoas, além de discutir e trabalhar para conscientizar as 
pessoas da importância da raça negra e de sua cultura na formação do povo brasileiro 
e da cultura do nosso País.

E você? Você é uma dessas pessoas com preconceito ou acredita na possibilidade de 
construirmos uma sociedade justa e igualitária? Sociedade em que a cor da pele de 
uma pessoa não a faz melhor ou pior do que a outra. Será que, em nosso país, todos os 
cidadãos têm as mesmas oportunidades, independentemente da cor de sua pele? O que 
podemos fazer para que, no mundo, não haja tanto preconceito ou desigualdade social?

Oração - Pai nosso...

20 segunda-feira ...................................................................................................
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  A RAzÃO DA EXIStênCIA

Viver humanamente consistirá em deixar o Espírito circular livremente por todos 
os cômodos de nossa morada, arejando-os, ventilando-os, religando-os, dando- 
-lhes vida, reorientando-os. A missão do Espírito é ajudar-nos a fazer a travessia, o 
mergulho interior, tanto nas sombras como nas zonas de luz, até o centro de nós 
mesmos. O Espírito procura entrar para fecundar, recolocar em ordem, restaurar, 
unificar. Agrada-lhe reunir, integrar, conciliar, pacificar, conduzir-nos a um “lugar 
interior”, a um centro de calma, onde tudo tem seu lugar, onde tudo encontra seu 
espaço. Soltar as asas nos momentos mais petrificados e pesados de nossa vida é 
sinal de sua silenciosa presença. Portanto, viver uma “vida segundo o Espírito” sig-
nifica, antes de tudo, chegar à compreensão e integração das polarizações inter-
nas, dos dinamismos opostos, dos movimentos contraditórios... Que nos mantêm 
“despertos” e que dão calor e sabor à nossa existência. “Deixar-se conduzir pelo 
Espírito” em duas direções: a) para a própria interioridade, ativando as “beatitu-
des originais”, despertando os impulsos para o “mais”, reacendendo a força dos 
desejos, a inspiração para a criatividade; e b) para a universalidade: a abertura e 
acolhida da realidade, para ser “sal e luz do mundo”.

“Ponho toda a minha satisfação na lei de Deus.” (Rm 7,22)

Oração

Ó Deus, que preparastes os auxílios necessários à nossa renovação, dai-nos rece-
bê-los com alegria e vê-los frutificar em nossa vida. Que vossos filhos se deixem 
conduzir pelo Espírito da abertura e da acolhida de vossa Palavra para serem sal e 
luz do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

21 terça-feira ......................................................................................................
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  CRIStO é O BOM pAStOR QuE CuIDA DE tODOS

Jesus é o bom pastor que vem ao encontro das ovelhas perdidas, cumprindo assim 
as promessas feitas por Deus no Antigo Testamento. De fato, Deus disse, pela boca 
do profeta Jeremias, que daria ao seu povo pastores segundo o seu próprio cora-
ção, e Jesus é o pastor segundo o coração de Deus. Ele disse também, pela boca 
do profeta Ezequiel, que Ele mesmo apascentaria o seu rebanho, indo ao encontro 
da desgarrada, alimentando a faminta, curando a doente, procurando a perdida e 
estabelecendo o direito entre elas, e Jesus é o bom pastor, o próprio Deus que se 
encarna e vem ao encontro do seu rebanho para ser o seu pastor e enviar outros, 
os pastores da Nova Aliança, para que não haja mais ovelhas sem pastor. O Senhor 
é meu pastor, nada me faltará. Quem tem verdadeiramente fé em Jesus acredita 
na autoridade do seu nome e na força da sua palavra, e não necessita de manifes-
tações exteriores para acreditar na eficácia da sua ação. Desse modo, todos nós 
somos convidados a reconhecer que a grandiosidade da fé acredita plenamente no 
poder da palavra de Jesus e não exige dele nenhum rito ou gesto exterior e, porque 
acreditamos, somos atendidos naquilo que precisamos.

“Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que esta-
vam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor” (Mt 9,36)

Oração

Ó Deus Todo-poderoso, que nos mandais preparar o caminho do Cristo Senhor, fazei 
que, confortados pela presença do teu divino Filho, nenhuma fraqueza possa aba-
ter-nos e que estejamos novamente preparados para o seu nascimento entre nós. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

22 quarta-feira ......................................................................................................
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  AS DIMEnSõES DO AMOR

O maior mandamento que Jesus nos deu foi a lei do amor. Mas, infelizmente, a 
palavra amor tem inúmeras conotações nos dias de hoje, a maioria delas contrária 
ao espírito do Evangelho e aos valores do Reino, daí a importância da parábola do 
Bom Samaritano, que nos mostra que amor de verdade é gesto concreto, é sair 
do próprio comodismo e ir ao encontro do outro, seja quem for, e ser capaz de 
perceber todos os seus problemas e todas as suas necessidades, deixar-se mover 
pelo sentimento de compaixão e, cheio de misericórdia, fazer tudo o que estiver 
ao alcance para que a vida seja melhor para todos. Deus não admite o amor a 
si sem que esse amor se torne gestos concretos de caridade. É por isso que o 
primeiro e maior mandamento traz consigo um outro que é semelhante a ele. O 
primeiro exige de nós o amor a Deus e o segundo exige de nós o amor ao próximo. 
Jesus nos diz que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. 
Com base nisso, podemos perceber por que São João nos diz, na sua primeira 
carta, que quem ama não peca. Com isso, Jesus nos mostra que somente a plena 
vivência do amor nas suas duas dimensões, a Deus e ao próximo, pode conduzir 
verdadeiramente a Deus.

“‘Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna?’. Jesus lhe disse: 
‘O que está escrito na Lei? Como lês?’. Ele então respondeu: ‘Amarás o Senhor, teu 
Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com 
toda a tua inteligência; e ao teu próximo como a ti mesmo’. Jesus lhe disse: ‘Tu 
respondeste corretamente. Faze isso e viverás’.” (Lc 10,25-28)

Oração

“Na minha angústia, clamei por socorro. Pedi vossa ajuda do mundo dos mortos, e 
vós me atendeste. E quando minhas forças em mim acabavam, do amor do Senhor 
por mim me lembrei, fazendo chegar até vós a minha oração”. Amém.

23 quinta-feira ....................................................................................................
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  CRIStO REI – CElEBRADO DIA 26/11

Jesus se insere na história da humanidade e, ao fazê-lo, também passa a ter uma 
história. Ele é verdadeiramente homem e assume em tudo a condição humana, 
menos o pecado. Podemos perceber a ação do Deus que é Senhor da história e 
que, agindo na própria história da humanidade, conta com a colaboração de to-
dos para a realização do seu plano. Para muitas pessoas, Deus deve manifestar-se 
constantemente para todos, pois somente assim o mundo poderá crer. Na verdade, 
essas pessoas querem uma demonstração evidente da existência de Deus e da sua 
presença no nosso dia a dia, porém Jesus é um sinal concreto para nós. Quem vive 
na graça de Deus tem a vida dentro de si. O mundo em que vivemos é marcado pela 
concorrência, pela luta constante no sentido de superar as outras pessoas. É sem-
pre uma luta de um contra os outros para vencer, estar por cima, e, por causa dessa 
concorrência, nunca sobra lugar para a amizade, o amor e a fraternidade. Jesus nos 
mostra que, entre nós, que somos seus discípulos, não deve ser assim. Devemos 
buscar a promoção das pessoas, valorizar aqueles que estão ao nosso lado, a fim 
de que, promovendo as pessoas, elas também nos promovam, de modo que tenha-
mos o crescimento de todos e não apenas de alguns, e vivamos como irmãos, filhos 
do mesmo Pai que está nos céus, e não como inimigos.

“E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, 
então se assentará no trono da sua glória... Então dirá o Rei: Vinde, benditos de meu 
Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mun-
do; Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era 
estrangeiro, e hospedastes-me; Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; 
estive na prisão, e foste me ver”. (Mt 25,31.34-36)

Oração

Ó Deus, fazei-nos ser fiéis aos nossos amigos e familiares e dóceis às vossas ins-
truções, para colocá-las em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

24 sexta-feira ........................................................................................................
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  JESuS, A VIDA nOVA

Jesus servia-se de fatos da cultura da sua época para alertar os seus discípulos a 
se manterem vigilantes à espera da vinda definitiva do Cristo. O atraso do noivo  – 
símbolo da indefinição da chegada do Messias  –  cria uma situação que revela o 
caráter de cada uma das dez moças que vieram participar da festa de núpcias. As 
cinco prudentes, que providenciaram azeite de reserva para reabastecer suas lam-
parinas, apontam para os discípulos, cuja vivência intensa e sincera dos valores 
do Reino, especialmente a exigência do amor, reforça sua capacidade de esperar 
o Messias, embora este possa demorar. Eles têm suficiente fôlego espiritual para 
não esmorecer enquanto esperam. A prudência leva-os a perseverar no amor. As 
cinco insensatas, cujas lâmpadas se apagaram enquanto esperavam e não tinham 
como reabastecê-las, aludem àqueles discípulos que, cansados com a demora do 
Senhor, veem esvair-se suas reservas espirituais. Faltam-lhes os meios para recar-
regá-las, pois, há muito, afastaram-se da misericórdia e da justiça. A chegada do 
Senhor os pega despreparados para participarem com ele das alegrias do Reino. 
Diante desses dois modelos, os discípulos são instados a tomar uma decisão. Jesus 
deseja que imitem as moças prudentes. Essa é a única maneira de não esperar em 
vão.

“Jesus perguntou-lhes: ‘Vós acreditais que eu posso fazer isso?’. Eles responderam: 
‘Sim, Senhor’. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: ‘Faça-se conforme a 
vossa fé’. E os olhos deles se abriram.” (Mt 9,28-30)

Oração

Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero 
humano, concedei ao povo cristão o dom da prudência. E, nesse dia dedicado à 
Bandeira, abençoe o nosso País para que os frutos do progresso qualifiquem a 
vida de todos os brasileiros e que a ordem sempre esteja fundamentada na prá-
tica da justiça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

27 segunda-feira .................................................................................................
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  DIA MunDIAl DE AÇÃO DE gRAÇAS

A virtude da gratidão está em toda a Bíblia. É próprio das almas nobres agradecer 
sempre e por todas as coisas. O salmista exclama: “Bom é render graças ao Se-
nhor...” (Sl 100,4). Assim, o render graças a Deus é tão antigo quanto a humanidade. 
Vem dos tempos bíblicos e reflete-se ao longo da história. O costume do “Dia de 
Ação de Graças” vem dos Estados Unidos. Em 1620, saindo da Inglaterra, singrou os 
mares o “Mayflower”, levando a bordo muitas famílias. Eram peregrinos puritanos 
que, fugindo da perseguição religiosa, buscariam a terra da liberdade. Chegando ao 
continente americano, fundaram 13 colônias, semente e raiz dos Estados Unidos 
da América do Norte. O primeiro ano foi doloroso e difícil para aquelas famílias. O 
frio e as feras eram fatores adversos. Não desanimaram. Todos tinham fé em Deus 
e nas suas promessas. Cortaram árvores, fizeram cabanas de madeira e semearam 
o solo, confiantes. Os índios, conhecedores do lugar, ensinaram a melhorar a produ-
ção. E Deus os abençoou. No outono de 1621, tiveram uma colheita tão abençoada 
quanto abundante. Emocionados e sinceramente agradecidos, reuniram os melho-
res frutos e convidaram os índios para, juntos, celebrarem uma grande festa de 
louvor e gratidão a Deus. Nascia o “Thanksgiving Day”, celebrado até hoje nos Esta-
dos Unidos, na quarta quinta-feira de novembro. O embaixador brasileiro Joaquim 
Nabuco, participando, em Washington, da celebração do Dia Nacional de Ação de 
Graças, falou em tom profético: “Eu quisera que toda a humanidade se unisse, num 
mesmo dia, para um universal agradecimento a Deus”. No governo do presidente 
Eurico Gaspar Dutra, o Congresso Nacional aprovou a Lei 781, que consagrava a úl-
tima quinta-feira do mês de novembro como o Dia Nacional de Ação de Graças. Em 
1966, o marechal Humberto Castelo Branco modificou essa Lei, dizendo que não a 
última, mas a quarta quinta-feira do mês de novembro seria o Dia Nacional de Ação 
de Graças, para coincidir com essa celebração em outros países. Hoje, são muitas as 
comunidades que, como num grande coro universal de gratidão a Deus, celebram 
nacionalmente o Dia de Ação de Graças na quarta quinta-feira de novembro. Em 
tudo e por tudo devemos dar graças a Deus.

Oração
Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo o que tenho recebido de ti. Obrigado, 
Senhor, pela tua bondade, por tuas maravilhas e pelas bênçãos que o Senhor tem 
me dado. Louvado seja o teu nome, ó Altíssimo, porque reconheço que foi o Senhor 
que me deu todas as coisas, porque posso falar contigo e porque me escutas. Quero 
te agradecer porque abençoa o meu presente. Em nome de Jesus. Amém.

28 terça-feira ........................................................................................................
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  ESpERAnÇA E SOlIDARIEDADE

“A esperança é fome de nascer do todo, de completar aquilo que, dentro de nós, 
de forma apenas esboçada, carregamos. Nesse sentido, a esperança é a substân-
cia da nossa vida, a sua dimensão mais profunda, como o fundo de um poço. 
Graças a ela, somos filhos e filhas dos nossos sonhos, daquilo que não vemos e 
não podemos verificar. Assim, confiamos a nossa vida a algo que não existe ainda, 
a uma incerteza. Por isso e para isso, temos tempo. Se fôssemos já totalmente 
formados e completos, não teria sentido consumir-se nesse esforço” (Maria Zam-
brano, filósofa espanhola do século XX). Esperança supõe uma abertura interior 
e se expressa por um esforço para se viver isso na relação consigo mesmo e com 
os outros. A pessoa aprende a renascer interiormente por meio da solidariedade 
e do esforço concreto em função da justiça social e da construção de um mundo 
novo possível. Quando nos abrimos ao outro e saímos de nós mesmos para servir 
o outro, dialeticamente nos encontramos com nós mesmos, de forma mais pro-
funda, e realizamos essa construção a qual Jesus se referiu ao afirmar: “Quem 
quer salvar a sua vida para si mesmo a perderá, e quem aceita perdê-la por amor 
de mim a salvará” (Lc 9,24).

“Disse Jesus: ‘Marta, Marta! Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. 
Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe 
será tirada’.” (Lc 10,41-42)

Oração

Das profundezas, eu clamo a vós, Senhor; escutai a minha voz. Vossos ouvidos 
estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Dai-me esperança e fazei chegar 
até a vossa solidariedade. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de 
subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No 
Senhor, ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera 
no Senhor mais que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, pois no Senhor 
se encontra toda graça e copiosa redenção. Amém.

29 quarta-feira ....................................................................................................
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  SAntO AnDRé

Filho de um pescador da Galileia de nome Jonas e irmão de Simão Pedro. Vivia em 
Cafarnaum e era um seguidor de São João Batista antes de ser apresentado a Jesus. 
Foi o primeiro apóstolo de Jesus. Ele é mencionado no novo testamento estando 
sempre presente, nos mais importantes momentos da vida e missão de Jesus. Apa-
rece no episódio da multiplicação dos pães, onde, depois da resposta de Felipe, 
André indica a Jesus um jovem que possuía os únicos alimentos ali presentes: cinco 
pães e dois peixes. André participou da vida pública de Jesus, estava presente na Úl-
tima Ceia, viu o Cristo Ressuscitado, testemunhou a Ascenção e recebeu o primeiro 
Pentecostes. Alguns historiadores citam que depois de Jerusalém foi evangelizar na 
Galileia, Cítia, Etiópia, Trácia e, finalmente na Grécia. Na Grécia que acabou marti-
rizado nas mãos do inimigo Egéas, governador e juiz romano local.  Conta a tradição 
que, um pouco antes de André morrer, foi possível ver uma grande luz envolvendo-o 
e apagando-se a seguir. 

Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois irmãos que 
eram pescadores: Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no 
lago, pescando com redes. Jesus lhes disse: Venham comigo, que eu ensinarei vocês 
a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco 
mais adiante Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles es-
tavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois, e, no 
mesmo instante, eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. (Mt 4,18-22)

Oração

Santo André, Apóstolo de Jesus Cristo, que conheceste a exigência e a alegria de 
seu primeiro apelo, dá-nos a graça de responder-lhe com a mesma fidelidade e de 
O servir cada dia no lugar que Ele para nós escolheu. Tu que distribuíste à multidão 
faminta o pão que o Senhor multiplicava em tuas mãos, obtém para nossa pobreza 
o mesmo milagre. Faze que esperemos o socorro de Deus com a invencível esperan-
ça do amor. Mártir de teu testemunho, concede-nos a graça de união a Jesus Cristo 
e que Ele seja a alegria de nossa vida Amém!

30 quinta-feira ......................................................................................................
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  JESuS, O AlIMEntO QuE gERA VIDA

Ele é o alimento que gera vida nova no mundo, vida oferecida e compartilhada. 
Devemos unir a imagem de Jesus/pão com a imagem Jesus/grão de trigo que é 
triturado para ser alimento e fecundar a vida. Um alimento “subversivo” porque 
subverte a tradicional “ordem” das coisas. “Eu sou o pão da vida.” Antes de partir 
o pão, Jesus parte-se a si mesmo, faz-se alimento. Toda sua vida foi entrega. Sua 
vida inteira dá significado ao partir, compartilhar e repartir o pão da vida. E é isso 
que, no nível mais profundo, somos todos. Todos somos vida, todos somos “pão 
de vida”. Somos pão quando alimentamos o outro na esperança, no perdão, na 
acolhida, na compaixão, no compromisso. Sim, podemos multiplicar o pão da festa, 
da alegria, o pão da justiça, o pão da ajuda fraterna. Quanto pão para ser dividido! 
Podemos falar muitas coisas a respeito dos valores que devem nortear as nossas 
vidas e dos fundamentos mais profundos desses valores, porém, o maior discurso 
que nós podemos fazer sobre o Reino de Deus e a vida nova em Cristo é o discurso 
da vida, uma vez que a nossa vida expressa o que de fato cremos e que valores 
realmente temos. Se temos uma vida marcada pelo amor e pela solidariedade, na 
busca da justiça e da fraternidade, é porque a nossa fé é verdadeira, tem o seu ali-
cerce na verdadeira rocha, que é o próprio Jesus.

“Corpo de Cristo
Olhos inquietos por verem tudo. Ouvidos atentos aos lamentos, aos gritos, aos cha-
mados. Língua disposta a falar verdade, paixão, justiça… Cabeça que pensa, para 
encontrar respostas e adivinhar caminhos, para romper noites com brilhos novos. 
Mãos gastas de tanto servir, de tanto abraçar, de tanto acolher, de tanto repartir 
pão, promessa e lar. Entranhas de misericordiosas para chorar as vidas golpeadas 
e celebrar as alegrias. Os pés em marcha em direção a terras abertas e a lugares 
de encontro. Cicatrizes que falam de lutas, de feridas, de entregas, de amor, de 
ressurreição.
Corpo de Cristo… Corpo nosso”. (P. José María Olaizola, SJ)

Oração

Ó Deus, sois o alimento que gera vida nova à humanidade e por quem fomos remi-
dos e adotados como filhos, velai sobre nós com vosso amor de Pai e concedei aos 
que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

1 sexta-feira ...............................................................................................................
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  tEMpO DO ADVEntO

Neste tempo de advento, de preparação para o Natal, nós nos unimos a mais estes 
personagens: os magos, que com a família de Nazaré se juntam para enfrentar a 
noite escura da violência de homens e sistemas patriarcais, figurados em Herodes. 
O poder dominante de Herodes não admite silêncios e sonhos, territórios fecun-
dos da geração de outros poderes possíveis, poderes circulares e comunitários; 
poderes não mais “sobre” as mulheres, as crianças, os empobrecidos e a natu-
reza, mas “com” eles, “junto” deles; poderes que são acalentados e reforçados 
pelo poder de uma nova espiritualidade: o poder que é “desde dentro”. O poder 
dominante não admite silêncios e sonhos, territórios fecundos de corpos que rein-
ventam história. O encontro dos magos nos chama a encontros “outros”, de gente 
“outra”, estrangeira, de outra religião, gente que consegue adivinhar e seguir o 
sonho frágil de uma estrela. Queremos com os magos aprender e desenvolver, de 
modo insistente, a arte de adivinhar o ausente, de seguir o brilho das estrelas e 
aprender que o ato de recriar relações é desafio de cada dia, e que é indispensável 
enfrentar os sistemas alicerçados na violência, que matam, excluem sistematica-
mente crianças, mulheres e empobrecidos. Advento, tempo de espera, tempo de 
preparação, tempo de conversão do coração para receber Jesus.

“Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade.” (Eclo 48,11)

Oração

Ó Deus, que manifestastes o vosso Salvador até os confins da terra, dai-nos espe-
rar com alegria a glória do seu Natal. Que estejamos preparados e que possamos 
fazer com que Ele nasça em nossos corações pela paz e pela doação que nos en-
sinais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

4 segunda-feira........................................................................................................
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  A VERDADEIRA luz

João Batista veio para dar testemunho do Messias, ele é a lâmpada que vem para 
anunciar a verdadeira luz que vem a esse mundo. E João foi fiel à sua missão, ele 
deu testemunho da verdade, mostrando a presença do Filho de Deus no meio dos 
homens. Porém nem todos estavam atentos à mensagem de João e não abriram 
seus corações para a mensagem de Jesus. Por isso é que Jesus realiza as suas obras: 
para que, por meio delas, aqueles que não o reconheceram pelo testemunho de 
João pudessem reconhecê-lo. É por isso que as obras de Jesus são um grande sinal 
de que Ele é o Messias, o Filho de Deus. É assim que, muitas vezes, as pessoas falam 
muitas coisas a respeito de Jesus, embora quase sempre desconhecendo a verdade. 
E esse desconhecimento se dá porque conhecemos a nossa fé de modo superficial, 
mas não admitimos a nossa ignorância. Manifestamos nossa opinião como verdade 
de fé, basta ver o acúmulo de bobagens que muitos veiculam na Internet, em sites, 
portais e outros, mas que, na verdade, são caóticas e escondem Jesus.

“Isto diz o Senhor: ‘Cumpri o dever e praticai a justiça, minha salvação está prestes 
a chegar e minha justiça não tardará a manifestar-se’.” (Is 56,1)

Oração

Inclinai, ó Deus, o vosso ouvido de Pai à voz da nossa súplica e iluminai as trevas do 
nosso coração com a visita do vosso Filho. Fazei com que recebamos vosso Filho, 
coloquemos em prática a sua palavra santa e nos entreguemos na construção de 
vosso Reino. Que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.

5 terça-feira ...............................................................................................................
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  O pÃO nOSSO DE CADA DIA

Deus nos fez criadores. Ao multiplicar os pães, pede a colaboração de seus ami-
gos. Também hoje, Ele precisa de nossas mãos para multiplicar os grãos; precisa 
de nossas mãos para triturar esses grãos, amassar a farinha e fazer o pão. E precisa 
de nosso coração para que o pão seja repartido. O pão sem coração é pão “mono-
polizado”. Pão indigesto, que engorda o egoísmo. O pão sem coração gera divisões 
e conflitos. Quantas guerras fratricidas provoca o pão sem coração! Deus precisa 
de nosso coração para que o pão leve o sinal da fraternidade, seja vitamina de soli-
dariedade, alimento de comunhão, para que possamos comungar. “Dá-nos o pão, 
o pão nosso de cada dia.” A oração tem sempre uma dinâmica comunitária, uma 
mística de fraternidade. Não podemos dizer “Pai nosso, dá-me meu pão”. Seria 
blasfemo. O pão é de todos os irmãos. Não se pode considerar algo tão necessário 
para a vida como próprio e exclusivo. “Tu, Senhor, fizeste um dia chover pão do 
céu”, outro dia, multiplicaste os pães e, outro dia, Tu mesmo te fizeste pão. São 
tantas nossas fomes. “Dá-nos coração para repartir a herança de teu pão”. O Pão 
nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre!

“Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu Reino, 
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia 
dá-nos hoje” Mt 6,9-11)

Oração

Ó Deus, que abris as portas do Reino dos Céus aos que renasceram pela água e 
pelo Espírito Santo, fazei-nos vossos colaboradores e aumentai, em vossos filhos 
e filhas, a graça que lhes destes para que, purificados de todo pecado, obtenham 
os bens que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

6 quarta-feira ...........................................................................................................
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  SOMAR COM O OutRO

João Batista veio para dar testemunho do Messias, ele é a lâmpada que vem para 
anunciar a verdadeira luz que vem a esse mundo. E João foi fiel à sua missão, ele 
deu testemunho da verdade, mostrando a presença do Filho de Deus no meio dos 
homens. Porém nem todos estavam atentos à mensagem de João e não abriram 
seus corações para a mensagem de Jesus. Por isso é que Jesus realiza as suas obras: 
para que, por meio delas, aqueles que não o reconheceram pelo testemunho de 
João pudessem reconhecê-lo. É por isso que as obras de Jesus são um grande sinal 
de que Ele é o Messias, o Filho de Deus. É assim que, muitas vezes, as pessoas falam 
muitas coisas a respeito de Jesus, embora quase sempre desconhecendo a verdade. 
E esse desconhecimento se dá porque conhecemos a nossa fé de modo superficial, 
mas não admitimos a nossa ignorância. Manifestamos nossa opinião como verdade 
de fé, basta ver o acúmulo de bobagens que muitos veiculam na Internet, em sites, 
portais e outros, mas que, na verdade, são caóticas e escondem Jesus.

“Isto diz o Senhor: ‘Cumpri o dever e praticai a justiça, minha salvação está prestes 
a chegar e minha justiça não tardará a manifestar-se’.” (Is 56,1)

Oração

Inclinai, ó Deus, o vosso ouvido de Pai à voz da nossa súplica e iluminai as trevas do 
nosso coração com a visita do vosso Filho. Fazei com que recebamos vosso Filho, 
coloquemos em prática a sua palavra santa e nos entreguemos na construção de 
vosso Reino. Que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.

7 quinta-feira .............................................................................................................
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  IMACulADA COnCEIÇÃO

Alegra-te, cheia de graça. A saudação do anjo Gabriel surpreendeu Maria. Quem 
era ela senão uma humilde habitante de Nazaré, cidade sem importância das 
montanhas da Galileia? Mulher sem maiores pretensões do que a de ser fiel a 
Deus; uma virgem já prometida em casamento a José, mas sem viver conjugal-
mente com ele, conforme as tradições de seu povo? Afinal, que méritos tinha para 
ser uma “agraciada”, “plena da graça” divina? Maria estava longe de compreender 
o projeto de Deus a seu respeito. Sua humildade de mulher simples do interior 
não lhe permitia pensar grandes coisas a respeito de si mesma. Quem sabe tenha 
sido esse o motivo por que fora escolhida por Deus para ser mãe do Messias. Livre 
de toda forma de orgulho e autossuficiência, Maria podia abrir seu coração para 
receber a graça de Deus que haveria de torná-la templo do Espírito Santo. Ela se 
tornou objeto da atenção divina, no seu anseio de salvar a humanidade. Deus 
queria contar com alguma pessoa disposta a se tornar “escrava do Senhor” e per-
mitir que a vontade divina acontecesse em sua vida, sem objeções. Foi para Maria 
que se voltaram os olhares de Deus. Tudo quanto o anjo comunicara a Maria era 
grande demais para o seu entendimento, e superava sua capacidade de pô-lo em 
prática. Abriu-se para ela uma perspectiva nova, ao lhe ser prometida a assistência 
do Espírito Santo. Este seria a força que lhe permitiria levar a bom termo a missão 
divina que lhe fora comunicada pelo anjo.

“Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será 
grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu 
pai Davi.” (Lc 1,31-32)

Oração

Bendito sejas, Senhor Deus de nossos pais e de nossas mães. Sempre acompanhas 
o povo nas alegrias e nas tristezas. És o Deus pai e mãe da vida e da esperança. Ilu-
minas nossas vidas com a luz da ressurreição do teu Filho. No advento, esperamos 
tua vinda. Esperamos que nos liberte das trevas do egoísmo. Queremos realizar o 
verdadeiro encontro com Jesus, na celebração do seu nascimento. Amém.

8 sexta-feira .............................................................................................................



226

  COlOCAR-SE A CAMInhO

Vamos até Belém, como os pastores. O importante é colocar-se a caminho. E, se em 
lugar de um Deus glorioso, encontrarmos a fragilidade de uma criança,  não tenha-
mos dúvidas: acertamos o caminho. O rosto amedrontado dos oprimidos, a solidão 
das pessoas entristecidas, a amargura dos pobres da terra são os lugares onde Ele 
continua a viver na clandestinidade. É nosso dever procurá-lo. Colocamo-nos, sem 
medo, a caminho, semeadores e semeadoras de esperança. Somos convidados a 
percorrer novos caminhos, seguir as estrelas com os magos e encontrar Jesus, com 
José e Maria, provendo encontros diferentes, com gente diferente, com culturas 
diferentes. Proclamar profeticamente que o Senhor está chegando como libertador 
de todas as opressões e que seus sinais se manifestam quando nos colocamos a ca-
minho, perseguindo sonhos e assumindo as lutas concretas dos pobres e de todos 
os que com eles se fazem solidários, contra todas as violências de ontem e de hoje.

“Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel: ‘Eu, o Senhor teu Deus, te ensi-
no coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas.” (Is 48,17)

Oração

Cheguem à vossa presença, ó Deus, as nossas orações suplicantes, e possamos ce-
lebrar de coração puro o grande mistério da encarnação do vosso Filho em nosso 
meio e na vida pessoal de cada um. Que convosco vive e reina, na unidade do        
Espírito Santo. Amém.

11 segunda-feira ...................................................................................................
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  nOSSA SEnhORA DE guADAlupE

“Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido 
de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e 
para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou 
aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: ‘Abá’ – ó Pai! Assim já 
não és mais escravo, mas filho; e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por 
graça de Deus” (Gl 4,4-7). Oh! Santíssima Virgem Maria de Guadalupe! Que outro 
vestido corresponderia a quem é um céu por sua beleza, senão um todo cheio 
de estrelas? Com que podia se adornar uma beleza toda celestial, senão com os 
brilhos de virtudes tão lúcidas e tão resplandecentes como as vossas? Bendita mil 
vezes a mão daquele Deus que quis unir em vossa beleza tão imensa uma pure-
za tão realçada, e honra tão brilhante e rica com uma humildade tão apreciável. 
Abençoai vosso povo da América Latina.

“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre.” (Lc 1,42)

Oração

Ó Deus, que nos destes a Virgem Maria de Guadalupe para amparar-nos como 
mãe solícita, concedei aos povos da América Latina, que hoje se alegram com 
sua proteção, crescer constantemente na fé e alcançar o desejado progresso no 
caminho da justiça e da paz. Que convosco vive e reina, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

12 terça-feira ......................................................................................................
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  JESuS nASCE nA hIStóRIA DA huMAnIDADE

A vinda de Jesus ao mundo foi precedida de uma história: a história do povo de Is-
rael, que tem o seu início com Abraão, desenvolve-se até atingir o seu apogeu com 
o rei Davi, depois entra em declínio, até atingir o seu ponto mais baixo com Josias 
e o exílio da Babilônia. Somente depois passa a evoluir, até chegar à plenitude dos 
tempos com Jesus, Deus presente e atuante na história dos homens. Aí se realiza 
a promessa a Abraão, de que nele serão abençoadas todas as nações da terra e 
a salvação chegará a todos os povos, com a libertação do pecado e da morte, e a 
presença do próprio Deus na vida de todos nós. Viver em Deus e com Deus é viver 
a paz que o mundo tanto precisa. No entanto, Jesus não é simplesmente um per-
sonagem histórico ou um mero objeto da razão humana, é uma pessoa viva, e uma 
pessoa só pode ser verdadeiramente conhecida pelo encontro e o relacionamento. 
Só conhece verdadeiramente Jesus quem realiza na sua própria vida a experiência 
do Ressuscitado presente e atuante na sua história pessoal e comunitária, quem 
descobre que Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas quem ele é verdadeiramen-
te: o Messias, o ungido de Deus, a segunda pessoa da santíssima Trindade, o Deus 
encarnado, o Redentor de toda a humanidade. Mas é preciso que a descoberta de 
tudo isso seja de forma existencial, de modo que essas verdades não sejam um 
conjunto de palavras teóricas e vazias, mas manifestam o que Jesus significa nas 
nossas vidas.

“Das montanhas venha a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este Rei 
defenderá os que são pobres, aos filhos dos humildes salvará.” (Sl 71)

Oração

Ó Deus, criador e redentor do gênero humano, quisestes que o vosso Verbo se en-
carnasse no seio da Virgem Maria. Sede favorável à nossa súplica, para que o vosso 
Filho unigênito, tendo recebido nossa humanidade, nos faça participar da sua vida 
divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito. Amém.

13 quarta-feira ......................................................................................................
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  nAtAl DO SEnhOR

Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda teu povo com o teu esplendor! 
Louvai ao Senhor Deus porque Ele é bom. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O 
Senhor reconstruiu Jerusalém, e os dispersos de Israel juntou de novo. Ele confor-
ta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de 
todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. É grande e onipotente o nosso 
Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos 
humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Entoai, cantai a Deus ação de 
graças. Tocai para o Senhor em vossas harpas! Ele reveste todo o céu com densas 
nuvens e a chuva para a terra Ele a prepara. Faz crescer a verde relva sobre os 
montes e as plantas que são úteis para as pessoas. Ele dá aos animais seu alimen-
to e ao corvo e a seus filhos que o invocam. Não é a força do cavalo que lhe agrada, 
nem se deleita com os músculos do homem, mas agradam ao Senhor os que o 
respeitam, os que confiam, esperando em seu amor. Glória a Deus presente em 
nossa história, e a Jesus que o Pai nos enviou, ao Espírito, de Deus amor materno, 
toda graça, toda honra e louvor. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem a 
todos nós. Feliz Natal!

O anjo disse: “Não tenham medo! Porque eis que lhes anuncio a Boa NotÍcia, uma 
grande alegria para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu pAra vocês o 
Salvador, que é o Messias e Senhor”. (Lc 2,10-11)

Oração

Ó vem, Senhor, não tardes mais! Vem saciar nossa sede de paz! Ó vem, como che-
ga a brisa do vento, trazendo aos pobres, justiça e bom tempo! Ó vem, como che-
ga a chuva no chão, trazendo fartura de vida e de pão! Ó vem, como chega a luz 
que faltou. Só tua palavra nos salva, Senhor! Ó vem, como chega a carta querida, 
Bendito carteiro do reino da vida! Ó vem, como chega o filho esperado. Caminha 
conosco, Jesus bem-amado! Ó vem, como chega o libertador. Das mãos do inimigo 
nos salva, Senhor! Amém. (Zé Vicente)

14 quinta-feira ....................................................................................................
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  nAtAl DO MEnInO JESuS 

O Natal é mais um momento de meditação, de análise e de voltar nosso pensamen-
to para as coisas de Deus. O Natal é um fato histórico e celebrado por todo mundo, 
vira uma grande festa onde as famílias e as pessoas amigas se encontram. Por trás 
das festas, das compras e dos presentes, está também uma das grandes celebra-
ções dos povos e que perdura nestes quase 2 000 anos de cristianismo. No fundo, 
nosso coração fica alegre de verdade nessa época. E as pessoas se aproximam mais 
umas das outras. Caem barreiras. Desfazem-se ódios e inimizades. Até as guerras 
cessam por um dia, pelo menos. O coração de todos se alimenta de paz e esperan-
ça. A solidariedade e a partilha brotam nas pessoas. Mesmo com todo o barulho do 
comércio e da publicidade, parece que ainda hoje também nós ouvimos o cântico 
dos anjos: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade!”. 
Enfim, o Natal é um só para todos. Jesus nasceu para todas as pessoas. No fundo, 
nosso coração diz que essa verdade, Jesus o Filho de Deus, veio para ficar conosco 
para sempre. No fundo de todos os corações humanos, o Natal é a festa da paz, 
do amor e da solidariedade, da família e da alegria. Celebremos juntos, pois nosso 
Deus que se aproxima mais uma vez e quer ficar conosco. 
 
”Os anjos cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, 
e paz na terra aos homens por ele amados”. (Lc 2, 13-14)  

Oração

Falta pouco tempo para que voltes a nascer entre nós, Jesus. Quero viver este Natal 
com o amor de Maria, tua Mãe, que cuidou de ti com carinho e que foi fiel àquilo 
que Deus lhe pediu. Quero viver este Natal com a confiança e a fé de José, que 
aceitou cumprir tudo o que Deus lhe pedia e, junto contigo e com Maria, formou 
uma família unida e cheia de amor. Quero que, neste Natal, nasças no meu coração, 
para que eu possa ser cada dia melhor, mais generoso e mais amigo de todos. Feliz 
Natal. Amém. 

15 quarta-feira ......................................................................................................
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