
 
 

      ENCONTRO 19 / 13 FEV 
 

Um amor exigente 
 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Cântico: Se vos amardes uns aos outros, 
Deus permanece em vós.- bis 

 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus (Mt 5, 17-37) 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Não penseis que vim re-
vogar a Lei ou os Profetas; não vim revogar, mas completar. Em verdade 
vos digo: Antes que passem o céu e a terra, não passará da Lei a mais 
pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra.  
Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pe-
quenos que sejam, e ensinar assim aos homens, 
será o menor no reino dos Céus. Mas aquele que os praticar e ensinar será 
grande no reino dos Céus. Porque Eu vos digo: Se a vossa justiça não supe-
rar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos Céus.  
Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Não matarás; quem matar será subme-
tido a julgamento’. Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que se irar contra o 
seu irmão será submetido a julgamento. Quem chamar imbecil a seu irmão 
será submetido ao Sinédrio, e quem lhe chamar louco será submetido à 
geena de fogo. 



Portanto, se fores apresentar a tua oferta ao altar e ali te recordares que 
o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, 
vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem depois apresentar a tua 
oferta. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto vais com ele a cami-
nho, não seja caso que te entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e sejas metido 
na prisão. Em verdade te digo: Não sairás de lá, enquanto não pagares o 
último centavo. 
Ouvistes que foi dito: ‘Não cometerás adultério’. Eu, porém, digo-vos: Todo 
aquele que olhar para uma mulher com maus desejos já cometeu adultério 
com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, 
arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perder-se um só dos 
teus olhos do que todo o corpo ser lançado na geena. E se a tua mão direita 
é para ti ocasião de pecado, corta-a e lança-a para longe de ti, porque é 
melhor que se perca um só dos teus membros, do que todo o corpo ser 
lançado na geena. 
Também foi dito: ‘Quem repudiar sua mulher dê-lhe certidão de repúdio’. 
Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que repudiar sua mulher, salvo em caso 
de união ilegítima, expõe-na ao adultério. E quem se casar com uma repu-
diada comete adultério. 
Ouvistes ainda que foi dito aos antigos: ‘Não faltarás ao que tiveres jurado, 
mas cumprirás diante do Senhor o que juraste’. Eu, porém, digo-vos que 
não jureis em caso algum: nem pelo Céu, que é o trono de Deus; nem pela 
terra, que é o escabelo dos seus pés; nem por Jerusalém, que é a cidade 
do grande Rei. Também não jures pela tua cabeça, porque não podes fazer 
branco ou preto um só cabelo. A vossa linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, 
não’. O que passa disto vem do Maligno». 
 
• Que significa que Jesus não veio revogar a lei, mas completá-la? 
• Quais os principais temas que Jesus nos aponta?  
• Em que é que a justiça do reino supera a dos escribas e fariseus? 
 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

Jesus não veio revogar a lei, mas completar. Jesus revela o verdadeiro es-
pírito da lei que se concretiza no amor gratuito a todos. Supera assim a 



justiça de Cristo a dos escribas e fariseus. É por isso a nova lei marcada 
pelo excesso e pela superabundância. Não chega não fazer mal aos outros, 
urge irradiar a bondade divina sobre todos.  
 
• Tenho consciência das exigências da lei de Cristo?  

 
4º Passo Oratio / Oração 
 

Salmo 118 (119), 1-8 Elogio da lei divina 
 
Felizes os que seguem o caminho perfeito 
e andam na lei do Senhor. 
Felizes os que observam as suas ordens 
e O procuram de todo o coração. 
 

Promulgastes os vossos preceitos, 
para se cumprirem fielmente. 
Oxalá meus caminhos sejam firmes, 
na observância dos vossos decretos. 
 

Fazei bem ao vosso servo: 
viverei e cumprirei a vossa palavra. 
Abri, Senhor, os meus olhos, 
para ver as maravilhas da vossa lei. 
 

Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos, 
para ser fiel até ao fim. 
Dai-me entendimento para guardar a vossa lei 
e para a cumprir de todo o coração. 
 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

Senhor: Fazei de mim um instrumento de vossa Paz. 
Onde houver Ódio, que eu leve o Amor, 
Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdão. 



Onde houver Discórdia, que eu leve a União. 
Onde houver Dúvida, que eu leve a Fé. 
Onde houver Erro, que eu leve a Verdade. 
Onde houver Desespero, que eu leve a Esperança. 
Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria. 
Onde houver Trevas, que eu leve a Luz! 
Ó Mestre, 
fazei que eu procure mais: 
consolar, que ser consolado; 
compreender, que ser compreendido; 
amar, que ser amado. 
Pois é dando que se recebe, 
perdoando que se é perdoado, 
e é morrendo que se vive para a vida eterna! 
Ámen. 

 
6º Passo Actio / Acção 
 

Para cumprir a nova lei de Jesus vou … 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


