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Mt 5, 1-12a

O autorretrato 
de Jesus

Ao ver as multidões, subiu ao monte e, tendo-se sentado, vieram 
ter com Ele os seus discípulos; 2 e, tomando a palavra, ensinava-
-os, dizendo:
«Felizes os pobres no espírito, 
porque deles é o reino dos céus.
Felizes os que se lamentam, 
porque eles serão consolados.
Felizes os mansos, 
porque eles herdarão a terra.
Felizes os que têm fome e sede de justiça, 
porque eles serão saciados.
Felizes os misericordiosos, 
porque para eles haverá misericórdia.
Felizes os puros de coração, 
porque eles verão Deus.
Felizes os que fazem a paz, 
porque eles serão chamados filhos de Deus.
Felizes os perseguidos por causa da justiça, 
porque deles é o reino dos céus.

Felizes sois quando vos insultarem, 
vos perseguirem e mentindo 
disserem todo o mal contra vós por causa de mim. 

Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa é grande nos 
céus, pois do mesmo modo perseguiram os profetas antes de 
vós».

*****

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.

1. STATIO Preparação 
Momento de silêncio.

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
• O que o mundo vê como trágico ou vazio, Jesus vê como bem-a-

venturado: Afinal que serão verdadeiramente felizes? 

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)
Cada uma dessas declarações de “bem-aventurados” é um ideal de 
como viver imitando a Vida de Jesus. 

Podemos e devemos examinar a nossa vida à luz das Bem-Aventuran-
ças. 

Se fazem sentido, se trazem uma certa plenitude à nossa vida quando 
conseguimos ser verdadeiramente humildes, misericordiosos, pacifi-
cadores, trabalhadores da e pela justiça, ridicularizados por nossas 
crenças.

4. ORATIO Oração 
Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz.
Onde há ódio que eu leve o amor.
Onde há ofensa que eu leve o perdão.
Onde há discórdia que eu leve a união.
Onde há erro que eu leve a verdade.
Onde há dúvida que eu leve a fé.
Onde há desespero que eu leve a esperança.
Onde há trevas que eu leve a luz.
Onde há tristeza que eu leve a alegria.
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, é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida, tem piedade de nós.

5. CONTEMPLATIO Contemplação
«Nestas palavras encontra-se toda a novidade trazida por Cristo; toda 
a novidade de Cristo está nestas palavras. Com efeito, as Bem-Aven-
turanças são o retrato de Jesus, a sua forma de vida; e constituem o 
caminho da verdadeira felicidade, que também nós podemos percor-
rer com a graça que Jesus nos concede.»

(Papa Francisco. AUDIÊNCIA GERAL. Sala Paulo VI. 6 de Agosto de 2014)

6. ACTIO Ação
Durante a semana vou escolher uma bem-aventurança e fazer o 
discernimento se o meu modo de viver já tem enraizado em si essa 
bem-aventurança, significado de um caminho espiritual rumo à felici-
dade proposta por Jesus.
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Ao ver as multidões, subiu ao monte e, tendo-se sentado, vieram 
ter com Ele os seus discípulos; 2 e, tomando a palavra, ensinava-
-os, dizendo:
«Felizes os pobres no espírito, 
porque deles é o reino dos céus.
Felizes os que se lamentam, 
porque eles serão consolados.
Felizes os mansos, 
porque eles herdarão a terra.
Felizes os que têm fome e sede de justiça, 
porque eles serão saciados.
Felizes os misericordiosos, 
porque para eles haverá misericórdia.
Felizes os puros de coração, 
porque eles verão Deus.
Felizes os que fazem a paz, 
porque eles serão chamados filhos de Deus.
Felizes os perseguidos por causa da justiça, 
porque deles é o reino dos céus.

Felizes sois quando vos insultarem, 
vos perseguirem e mentindo 
disserem todo o mal contra vós por causa de mim. 

Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa é grande nos 
céus, pois do mesmo modo perseguiram os profetas antes de 
vós».

*****

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.

1. STATIO Preparação 
Momento de silêncio.

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
• O que o mundo vê como trágico ou vazio, Jesus vê como bem-a-

venturado: Afinal que serão verdadeiramente felizes? 

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)
Cada uma dessas declarações de “bem-aventurados” é um ideal de 
como viver imitando a Vida de Jesus. 

Podemos e devemos examinar a nossa vida à luz das Bem-Aventuran-
ças. 

Se fazem sentido, se trazem uma certa plenitude à nossa vida quando 
conseguimos ser verdadeiramente humildes, misericordiosos, pacifi-
cadores, trabalhadores da e pela justiça, ridicularizados por nossas 
crenças.

4. ORATIO Oração 
Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz.
Onde há ódio que eu leve o amor.
Onde há ofensa que eu leve o perdão.
Onde há discórdia que eu leve a união.
Onde há erro que eu leve a verdade.
Onde há dúvida que eu leve a fé.
Onde há desespero que eu leve a esperança.
Onde há trevas que eu leve a luz.
Onde há tristeza que eu leve a alegria.
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, é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida, tem piedade de nós.

5. CONTEMPLATIO Contemplação
«Nestas palavras encontra-se toda a novidade trazida por Cristo; toda 
a novidade de Cristo está nestas palavras. Com efeito, as Bem-Aven-
turanças são o retrato de Jesus, a sua forma de vida; e constituem o 
caminho da verdadeira felicidade, que também nós podemos percor-
rer com a graça que Jesus nos concede.»

(Papa Francisco. AUDIÊNCIA GERAL. Sala Paulo VI. 6 de Agosto de 2014)

6. ACTIO Ação
Durante a semana vou escolher uma bem-aventurança e fazer o 
discernimento se o meu modo de viver já tem enraizado em si essa 
bem-aventurança, significado de um caminho espiritual rumo à felici-
dade proposta por Jesus.
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Ao ver as multidões, subiu ao monte e, tendo-se sentado, vieram 
ter com Ele os seus discípulos; 2 e, tomando a palavra, ensinava-
-os, dizendo:
«Felizes os pobres no espírito, 
porque deles é o reino dos céus.
Felizes os que se lamentam, 
porque eles serão consolados.
Felizes os mansos, 
porque eles herdarão a terra.
Felizes os que têm fome e sede de justiça, 
porque eles serão saciados.
Felizes os misericordiosos, 
porque para eles haverá misericórdia.
Felizes os puros de coração, 
porque eles verão Deus.
Felizes os que fazem a paz, 
porque eles serão chamados filhos de Deus.
Felizes os perseguidos por causa da justiça, 
porque deles é o reino dos céus.

Felizes sois quando vos insultarem, 
vos perseguirem e mentindo 
disserem todo o mal contra vós por causa de mim. 

Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa é grande nos 
céus, pois do mesmo modo perseguiram os profetas antes de 
vós».

*****

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.

1. STATIO Preparação 
Momento de silêncio.

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
• O que o mundo vê como trágico ou vazio, Jesus vê como bem-a-

venturado: Afinal que serão verdadeiramente felizes? 

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)
Cada uma dessas declarações de “bem-aventurados” é um ideal de 
como viver imitando a Vida de Jesus. 

Podemos e devemos examinar a nossa vida à luz das Bem-Aventuran-
ças. 

Se fazem sentido, se trazem uma certa plenitude à nossa vida quando 
conseguimos ser verdadeiramente humildes, misericordiosos, pacifi-
cadores, trabalhadores da e pela justiça, ridicularizados por nossas 
crenças.

4. ORATIO Oração 
Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz.
Onde há ódio que eu leve o amor.
Onde há ofensa que eu leve o perdão.
Onde há discórdia que eu leve a união.
Onde há erro que eu leve a verdade.
Onde há dúvida que eu leve a fé.
Onde há desespero que eu leve a esperança.
Onde há trevas que eu leve a luz.
Onde há tristeza que eu leve a alegria.
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, é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida, tem piedade de nós.

5. CONTEMPLATIO Contemplação
«Nestas palavras encontra-se toda a novidade trazida por Cristo; toda 
a novidade de Cristo está nestas palavras. Com efeito, as Bem-Aven-
turanças são o retrato de Jesus, a sua forma de vida; e constituem o 
caminho da verdadeira felicidade, que também nós podemos percor-
rer com a graça que Jesus nos concede.»

(Papa Francisco. AUDIÊNCIA GERAL. Sala Paulo VI. 6 de Agosto de 2014)

6. ACTIO Ação
Durante a semana vou escolher uma bem-aventurança e fazer o 
discernimento se o meu modo de viver já tem enraizado em si essa 
bem-aventurança, significado de um caminho espiritual rumo à felici-
dade proposta por Jesus.


