
 
 

       
 
 
 
 
 
 
    ENCONTRO 03 / 27 OUT 
 

AMAR O OUTRO 
AMANDO OS OUTROS. 
 
Oração Inicial 
 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis  
e acendei neles o fogo do vosso amor. 
– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;  
e renovareis a face da terra. 
 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Momento de silêncio. 
 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 
28 Aproximou-se dele um escriba que os tinha ouvido discutir e, 
vendo que Jesus lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: «Qual 
é o primeiro de todos os mandamentos?» 29 Jesus respondeu: «O pri-
meiro é: Escuta, Israel: O Senhor nosso Deus é o único Senhor; 30 
amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua 
alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. 31 O 
segundo é este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há ou-
tro mandamento maior que estes.» 32 O escriba disse-lhe: «Muito 
bem, Mestre, com razão disseste que Ele é o único e não existe outro 



além dele; 33 e amá-lo com todo o coração, com todo o entendi-
mento, com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo vale 
mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios.» 34 Vendo 
que ele respondera com sabedoria, Jesus disse: «Não estás longe 
do Reino de Deus.» E ninguém mais ousava interrogá-lo. 

 
(Mc 12,28-34) 

 
• Qual a razão pela qual o escriba questiona Jesus sobre a im-

portância dos mandamentos? 
• Como responde Jesus? 
• Que significado atribuir à expressão de Jesus “não estás 

longe do Reino de Deus”? 
 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

• Quais as palavras, frase ou atitudes que mais te chamaram à 
atenção (cada grupo deve indicar no máximo três palavras, 
frases, atitudes)? 

O papa Bento XVI em (Deus Caritas Est, 18). escreveu: “Só a minha 
disponibilidade para ir ao encontro do próximo e demonstrar-lhe 
amor é que me torna sensível também diante de Deus. Só o serviço 
ao próximo é que abre os meus olhos para aquilo que Deus faz por 
mim e para o modo como Ele me ama. Os Santos — pensemos, por 
exemplo, na Beata Teresa de Calcutá — hauriram a sua capacidade 
de amar o próximo, de modo sempre renovado, do seu encontro com 
o Senhor eucarístico e, vice-versa, este encontro ganhou o seu rea-
lismo e profundidade precisamente no serviço deles aos outros. 
Amor a Deus e amor ao próximo são inseparáveis, constituem um 
único mandamento”.  



• Como vivemos estes dois mandamentos? É assim que amo o 
meu irmão? É assim que amo a Deus? 

 
4º Passo Oratio / Oração 
 

Senhor, quando eu tiver fome, 
dai-me alguém que necessite de comida. 
Quando tiver sede, 
dai-me alguém que precise de água. 
Quando sentir frio, 
dai-me alguém que necessite de calor. 
Quando tiver um aborrecimento, 
dai-me alguém que necessite de consolo. 
Quando minha cruz parecer pesada, 
deixe-me compartilhar a cruz do outro. 
Quando me achar pobre, 
ponde a meu lado alguém necessitado. 
Quanto não tiver tempo, 
dai-me alguém que precise 
de alguns dos meus minutos. 
Quando sofrer humilhação, 
dai-me ocasião para elogiar alguém. 
Quando estiver desanimada, 
dai-me alguém para lhe dar novo ânimo. 
Quando sentir a necessidade 
da compreensão dos outros, 
dai-me alguém que necessite da minha. 
Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, 
dai-me alguém que eu tenha de atender. 
Quando pensar em mim mesma, 



voltai minha atenção para outra pessoa. 
Tornai-nos dignos, Senhor, 
de servir nossos irmãos 
que vivem e morrem pobres e com fome, 
no mundo de hoje. 
Dai-lhes, através das nossas mãos, 
o pão de cada dia e dai-lhes, 
graças ao nosso amor compassivo, 
a paz e a alegria. 

 
(S. Teresa de Calcutá) 

 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

O Caminho simples 
 
O fruto do silêncio é a oração. 
O fruto da oração é a fé. 
O fruto da fé é o amor. 
O fruto do amor é o serviço. 
O fruto do serviço é a Paz. 

(S. Teresa de Calcutá) 

 
6º Passo Actio / Acção 
 

• Esta semana vou fazer uma visitar um doente ou alguém que está 
só (da minha família ou da comunidade). 


