
 
 

      ENCONTRO 03 / 21 OUT 
 

O PRIMADO DO AMOR 
 
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 S. Mateus (22, 34-40) 
 

Naquele tempo, 
os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, 
reuniram-se em grupo, 
e um doutor da Lei perguntou a Jesus, para O experimentar: 
«Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?». 
Jesus respondeu: 
«‘Amarás o Senhor, teu Deus, 
com todo o teu coração, com toda a tua alma 
e com todo o teu espírito’. 
Este é o maior e o primeiro mandamento. 
O segundo, porém, é semelhante a este: 
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. 
Nestes dois mandamentos se resumem 
toda a Lei e os Profetas». 
 



• Quem coloca uma armadilha a Jesus? 
• Qual é o primeiro mandamento? 
• Que relação existe entre os dois mandamentos? 

 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

Resume Jesus toda a lei e os profetas no amor a Deus e no amor aos 
irmãos. O amor é a plenitude da Lei. O amor aos irmãos é concreti-
zação do amor a Deus.   
 
4º Passo Oratio / Oração 
 

Eu Vos amo, Senhor: sois a minha força. 
 
Eu Vos amo, Senhor, minha força, 
minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador. 
Meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança, 
meu protector, minha defesa e meu salvador. 
 
Na minha aflição invoquei o Senhor 
e clamei pelo meu Deus. 
Do seu templo Ele ouviu a minha voz, 
e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. 
 
Viva o Senhor, bendito seja o meu protector; 
exaltado seja Deus, meu salvador. 
O Senhor dá ao Rei grandes vitórias 
e usa de bondade para com o seu Ungido. 
 

Salmo 17 (18), 2-3.7.47.51ab (R. 2) 
 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

Cântico do amor - 1Ainda 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. 



 2Ainda que eu tenha o dom da profecia 
e conheça todos os mistérios e toda a ciência, 
ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas, 
se não tiver amor, nada sou. 
 3Ainda que eu distribua todos os meus bens 
e entregue o meu corpo para ser queimado, 
se não tiver amor, de nada me aproveita. 
 4O amor é paciente, 
o amor é prestável, 
não é invejoso, 
não é arrogante nem orgulhoso, 
 5nada faz de inconveniente, 
não procura o seu próprio interesse, 
não se irrita nem guarda ressentimento. 
 6Não se alegra com a injustiça, 
mas rejubila com a verdade. 
 7Tudo desculpa, tudo crê, 
tudo espera, tudo suporta. 
 8O amor jamais passará. 
 
As profecias terão o seu fim, 
o dom das línguas terminará 
e a ciência vai ser inútil. 
 9Pois o nosso conhecimento é imperfeito 
e também imperfeita é a nossa profecia. 
 10Mas, quando vier o que é perfeito, 
o que é imperfeito desaparecerá. 
 

 11Quando eu era criança, 
falava como criança, 
pensava como criança, 
raciocinava como criança. 
Mas, quando me tornei homem, 
deixei o que era próprio de criança. 
 12Agora, vemos como num espelho, 



de maneira confusa; 
depois, veremos face a face. 
Agora, conheço de modo imperfeito; 
depois, conhecerei como sou conhecido. 
 

 13Agora permanecem estas três coisas: 
a fé, a esperança e o amor; 
mas a maior de todas é o amor. 

(1Cor 13,1-13) 
 
6º Passo Actio / Acção 
 

Para crescer no amor aos irmãos vou… 


