
 
 

       
 
 
 
 
 
 
    ENCONTRO 22 / 30 MAR 
 

A NÃO-VIOLÊNCIA ACTIVA 
 
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 
 

Muitas vezes não sabes o que dizer na tua oração. Podes pensar que 
isso não é bom, mas só reconhecendo no teu íntimo que não sabes 
o que pedir podes deixar que seja o Espírito Santo que reza em ti.  
Só assim, reconhecendo a tua incapacidade, o Senhor pode vir em 
auxílio da tua fraqueza e fazer da tua fragilidade lugar da Sua pre-
sença. Só então a tua oração brotará do mais íntimo do teu coração!  
Pede ao Senhor que seja Ele a rezar em ti, diz-Lhe que já não sabes 
o que pedir! Assim, vale a pena começares a tua oração. 
 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 
1 Jesus foi para o Monte das Oliveiras. 2 De madrugada, voltou outra 
vez para o templo e todo o povo vinha ter com Ele. Jesus sentou-se 
e pôs-se a ensinar. 3 Então, os doutores da Lei e os fariseus trouxe-
ram-lhe certa mulher apanhada em adultério, colocaram-na no meio 



4 e disseram-lhe: «Mestre, esta mulher foi apanhada a pecar em fla-
grante adultério. 5 Moisés, na Lei, mandou-nos matar à pedrada tais 
mulheres. E Tu que dizes?» 6 Faziam-lhe esta pergunta para o faze-
rem cair numa armadilha e terem de que o acusar. Mas Jesus, incli-
nando-se para o chão, pôs-se a escrever com o dedo na terra. 7 
Como insistissem em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: «Quem 
de vós estiver sem pecado atire-lhe a primeira pedra!» 8 E, incli-
nando-se novamente para o chão, continuou a escrever na terra. 9 
Ao ouvirem isto, foram saindo um a um, a começar pelos mais ve-
lhos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio deles. 10 Então, 
Jesus ergueu-se e perguntou-lhe: «Mulher, onde estão eles? Nin-
guém te condenou?» 11 Ela respondeu: «Ninguém, Senhor.» Disse-
lhe Jesus: «Também Eu não te condeno. Vai e de agora em diante 
não tornes a pecar.» 
 

(Jo 8, 1-11 – Tradução litúrgica da Bíblia) 
 

• Identifica os gestos de Jesus que são expressão da sua prá-
tica da Não-Violência ativa. 

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

Nesta parábola entram em cena os “impecáveis do costume”. Neles 
todos nos revemos, crentes e não crentes, quando fazemos juízos 
sobre os outros. Que mais me impressiona neste texto? A solidão da 
mulher? A dureza e a hipocrisia dos homens? A atitude e a resposta 
de Jesus? Onde me sinto retratado? Que tipo de pessoas costuma a 
nossa sociedade julgar com dureza?   
 
4º Passo Oratio / Oração 
 

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, 
pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. 
Lavai-me de toda a iniquidade 
e purificai-me de todas as faltas. 



Criai em mim, ó Deus, um coração puro 
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. 
Não queirais repelir-me da vossa presença 
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. 
 
Dai-me de novo a alegria da vossa salvação 
e sustentai-me com espírito generoso. 
Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos, 
e os transviados hão de voltar para Vós. 
 

[Salmo 50, 3-4.12-15] 
 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

Neste quinto domingo da Quaresma, o Evangelho apresenta-nos o 
episódio da mulher adúltera (cf. Jo 8, 1-11), que Jesus salva da con-
denação à morte. Impressiona o comportamento de Jesus: não ou-
vimos palavras de desprezo, não ouvimos palavras de condenação, 
mas apenas palavras de amor, de misericórdia, que convidam à con-
versão: «Também Eu não te condeno. Vai e doravante não tornes a 
pecar» (v. 11). Irmãos e irmãs, o rosto de Deus é o de um pai mise-
ricordioso, que sempre tem paciência. Já pensastes na paciência de 
Deus, na paciência que Ele tem com cada um de nós? É a sua mise-
ricórdia. Sempre tem paciência, tanta paciência connosco: compre-
ende-nos, está à nossa espera; não se cansa de nos perdoar, se sou-
bermos voltar para Ele com o coração contrito. «Grande é a miseri-
córdia do Senhor», diz o Salmo. 

 
[Papa Francisco. Ângelus, 17 de março de 2013] 

 
6º Passo Actio / Acção 
 

Na reta final da Quaresma, procura fazer um bom exame de cons-
ciência… 


