
 
 

       
 
 
 
 
 
 
    ENCONTRO 17 / 16 FEV 
 

A MEDIDA QUE USARDES COM OS OUTROS 
SERÁ USADA TAMBÉM CONVOSCO 
 
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? 
 
27 «Digo-vos a vós que Me escutais: Amai os vossos inimigos, fazei 
bem aos que vos odeiam, 28 abençoai os que vos amaldiçoam, orai 
por aqueles que vos injuriam.  
29 A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra; e a 
quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. 30 Dá a todo aquele 
que te pedir, e ao que levar o que é teu, não o reclames. 31 Como 
quereis que os outros vos façam, fazei-lho vós também. 
32 Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? 
Também os pecadores amam aqueles que os amam. 
33 Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mere-
ceis? Também os pecadores fazem o mesmo. 



34 E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradeci-
mento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, 
a fim de receberem outro tanto. 
35 Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, 
sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa 
e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os 
maus. 
36 Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. 
37 Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis 
condenados. Perdoai e sereis perdoados. 
38 Dai e dar-se-vos-á; deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, cal-
cada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros 
será usada também convosco». 

(Lc 6,27-38 - Tradução Litúrgica da Bíblia) 
 

 



• Que regra de convivência social é proposta para ser supe-
rada?  

• Que frase remete para a oração do Pai Nosso? 
 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

• Que medida uso na minha relação diária com os outros?  
 
4º Passo Oratio / Oração 
 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor 
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. 
Bendiz, ó minha alma, o Senhor 
e não esqueças nenhum dos seus benefícios. 
 
Ele perdoa todos os teus pecados 
e cura as tuas enfermidades; 
salva da morte a tua vida 
e coroa-te de graça e misericórdia. 
 
O Senhor é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade; 
não nos tratou segundo os nossos pecados, 
nem nos castigou segundo as nossas culpas. 
Como o Oriente dista do Ocidente, 
assim Ele afasta de nós os nossos pecados; 
como um pai se compadece dos seus filhos, 
assim o Senhor Se compadece dos que O temem.  
 

[Sl 102 (103), 1-4.8.10.12-13] 
 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

A nossa época carateriza-se por problemáticas e interrogativos for-
tes à escala mundial. Tocou-nos atravessar um tempo em que res-



surgem, à maneira duma epidemia nas nossas sociedades, a polari-
zação e a exclusão como única forma possível de resolver os confli-
tos. Vemos, por exemplo, como rapidamente quem vive ao nosso 
lado não só possui a condição de desconhecido, imigrante ou refu-
giado, mas torna-se uma ameaça, adquire a condição de inimigo. 
Inimigo, porque vem duma terra distante, ou porque tem outros cos-
tumes. Inimigo pela cor da sua pele, pela sua língua ou a sua condi-
ção social; inimigo, porque pensa de maneira diferente e mesmo 
porque tem outra fé. Inimigo, porque... E, sem nos darmos conta, 
esta lógica instala-se no nosso modo de viver, agir e proceder. Con-
sequentemente, tudo e todos começam a ter sabor de inimizade. 
Pouco a pouco as diferenças transformam-se em sintomas de hos-
tilidade, ameaça e violência. Quantas feridas se alargam devido a 
esta epidemia de inimizade e violência, que se imprime na carne de 
muitos que não têm voz, porque o seu clamor foi esmorecendo até 
ficar reduzido ao silêncio por causa desta patologia da indiferença! 
Quantas situações de precariedade e sofrimento são disseminadas 
através deste crescimento da inimizade entre os povos, entre nós! 
Sim, entre nós, dentro das nossas comunidades, dos nossos presbi-
térios, das nossas reuniões. O vírus da polarização e da inimizade 
permeia as nossas maneiras de pensar, sentir e agir. Não sendo imu-
nes a isto, devemos estar atentos para que tal conduta não ocupe o 
nosso coração, pois iria contra a riqueza e a universalidade da Igreja 
que podemos constatar palpavelmente neste Colégio Cardinalício. 
Vimos de terras distantes, temos costumes, cor da pele, línguas e 
condições sociais distintas; pensamos de forma diferente e também 
celebramos a fé com vários ritos. E nada de tudo isto nos torna ini-
migos; pelo contrário, é uma das nossas maiores riquezas. 

 
[Papa Francisco. Homília. 19 novembro de 2016] 



6º Passo Actio / Acção 
 

Vivemos em sociedades de consumo em que a tendência para ser 
“light” impera.  A tendência, de muitos, passar por amaciar, suavizar 
os ensinamentos de Jesus.  
 
Exercício para esta semana: “Traduzir” o pensamento de Jesus para 
a minha linguagem e comportamentos do dia a dia, sem arranjar 
desculpas para tranquilizar a minha consciência.  

 


