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Mt 5, 17-37

A atitude interior 
de adesão a Deus

17«Não julgueis que vim para anular a Lei ou os Profetas. Não vim 
para anular, mas cumprir. 18Pois ámen vos digo: até que passe o céu e 
a terra, não passará um iota ou um pontinho da lei, até que todas as 
coisas aconteçam. 19Aquele que afrouxar um dos mais insignificantes 
destes preceitos, e assim ensinar as pessoas, será chamado o mais 
insignificante no reino dos céus. Quem, por outro lado, os praticar e 
os ensinar, a este grande será chamado no reino dos céus. 20Pois 
digo-vos que, a não ser que a vossa exceda a dos escribas e dos fari-
seus, não entrareis no reino dos céus».
21«Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, quem matar será 
sujeito a julgamento. 22Eu digo-vos: todo o que se zanga com o seu 
irmão estará sujeito a julgamento. Quem disser ao seu irmão "rakâ!" 
estará sujeito ao sinédrio. Quem lhe disser "tolo!" estará sujeito a ir 
para a Geena do fogo. 23Ao levares o teu dom sobre o altar e aí te 
lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, 24deixa lá o teu dom 
diante do altar e vai-te embora: primeiro reconcilia-te com o teu 
irmão, e depois volta e oferece o teu dom. 25Sê bem-intencionado com o 
teu adversário, enquanto fores com ele no caminho, não vá o adversá-

rio entregar-te ao juiz, e o juiz, ao oficial; e serás atirado para a prisão. 
26Amen te digo: não sairás de lá até que pagues a última moeda».
27«Ouvistes que foi dito: Não cometerás adultério. 28Mas Eu digo-vos: 
todo aquele que olhar para uma mulher para a intenção de a desejar 
já cometeu adultério com ela no seu coração. 29Se o teu olho direito te 
escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é-te benéfico 
que pereça um dos teus membros e que não seja o teu corpo inteiro 
atirado para a Geena. 30E se a tua mão direita te escandaliza, corta-a 
e atira-a para longe de ti, pois é-te benéfico que pereça um dos teus 
membros e que não seja o teu corpo inteiro atirado para a Geena.».
31«Foi dito: Quem divorciar a sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. 
32Mas Eu digo-vos que todo aquele que se divorcia da sua mulher, a 
não ser em caso de promiscuidade, faz dela uma adúltera, e quem 
casar com uma divorciada, comete adultério».
33«Ouvistes que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas restituirás 
ao Senhor os teus juramentos. 34Mas Eu digo-vos: não jureis de todo. 
Nem pelo céu, porque é trono de Deus; 35nem pela terra, porque é 
estrado dos seus pés; nem por Jerusalém, porque é a cidade do 
grande rei, 36nem jures pela tua cabeça, porque não consegues fazer 
um único cabelo branco ou preto. 37Mas a vossa palavra: "sim, sim", 
"não, não"; o que for além destas coisas é do iníquo».

(Tradução de Frederico Lourenço)

*****

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 
Excerto do “Passo a rezar” – “Praise the name of the Lord” (Puttinki 
Church Choir).

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
• Jesus não aboliu a Lei antiga? O que é que há de verdadeiramente 

novo na mensagem de Jesus? 

• Para Jesus viver o Reino de Deus não passa pelo cumprimento 
estrito da letra da Lei, mas exige uma nova atitude interior:

• Nas relações fraternas;

• Posicionamento face ao adultério e ao divórcio;

• Juramentos e julgamentos.

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)
• Identifica as atitudes interiores a que Jesus desafia cada um a 

viver na sua relação com os outros.

• Os nossos comportamentos têm de resultar, não do medo ou do 
calculismo, mas de uma verdadeira atitude interior de adesão a 
Deus e às suas propostas. É isso que se passa na minha vida? 

• Tomo consciência de que posso “matar” com certas atitudes 
(egoísmo, prepotência, autoritarismo, injustiça, indiferença, calú-
nia) que magoam e destroem a dignidade do outro, o seu bem-es-
tar, a sua paz?

4. ORATIO Oração 
Ditoso o que anda na lei do Senhor.

Felizes os que seguem o caminho perfeito
e andam na lei do Senhor.
Felizes os que observam as suas ordens
e O procuram de todo o coração.

Promulgastes os vossos preceitos
para se cumprirem fielmente.
Oxalá meus caminhos sejam firmes
na observância dos vossos decretos.

Fazei bem ao vosso servo:
viverei e cumprirei a vossa palavra.
Abri, Senhor, os meus olhos
para ver as maravilhas da vossa Lei.

Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos
para ser fiel até ao fim.
Dai-me entendimento para guardar a vossa lei
e para a cumprir de todo o coração.

(Salmo 118 (119))

5. CONTEMPLATIO Contemplação
«Jesus está consciente de que não é fácil viver os Mandamentos de 
uma forma tão abrangente. Por isso nos oferece a ajuda do seu amor: 
Ele veio ao mundo não só para cumprir a Lei, mas também para nos 
conceder a sua Graça, para que possamos fazer a vontade de Deus, 
amando-o e amando os nossos irmãos. Tudo, tudo podemos fazer 
com a graça de Deus! Aliás, a santidade mais não é do que guardar 
esta gratuitidade que Deus nos deu, esta Graça. Trata-se de confiar e 
recomendar-se a Ele, à Sua Graça, àquela gratuitidade que Ele nos 
concedeu e aceitar a mão que Ele nos estende constantemente, para 
que os nossos esforços e os nossos necessários compromissos 
sejam sustentados pela Sua ajuda, cheia de bondade e misericórdia.

Hoje Jesus pede-nos para progredirmos no caminho do amor que Ele 
nos indicou e que parte do coração. Este é o caminho a seguir para 
viver como cristãos.»

(Papa Francisco. ANGELUS, 16 de fevereiro de 2020)

6. ACTIO Ação
Ao longo dos dias da semana, que tem início no 6º Domingo do 
Tempo Comum, procurar meditar a Palavra de Deus. Meditá-la 
pessoalmente e em comunidade. Escolhe um dia da semana para a 
meditação comunitária (familiares, amigos).



. 1 . . 2 . . 3 .

17«Não julgueis que vim para anular a Lei ou os Profetas. Não vim 
para anular, mas cumprir. 18Pois ámen vos digo: até que passe o céu e 
a terra, não passará um iota ou um pontinho da lei, até que todas as 
coisas aconteçam. 19Aquele que afrouxar um dos mais insignificantes 
destes preceitos, e assim ensinar as pessoas, será chamado o mais 
insignificante no reino dos céus. Quem, por outro lado, os praticar e 
os ensinar, a este grande será chamado no reino dos céus. 20Pois 
digo-vos que, a não ser que a vossa exceda a dos escribas e dos fari-
seus, não entrareis no reino dos céus».
21«Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, quem matar será 
sujeito a julgamento. 22Eu digo-vos: todo o que se zanga com o seu 
irmão estará sujeito a julgamento. Quem disser ao seu irmão "rakâ!" 
estará sujeito ao sinédrio. Quem lhe disser "tolo!" estará sujeito a ir 
para a Geena do fogo. 23Ao levares o teu dom sobre o altar e aí te 
lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, 24deixa lá o teu dom 
diante do altar e vai-te embora: primeiro reconcilia-te com o teu 
irmão, e depois volta e oferece o teu dom. 25Sê bem-intencionado com o 
teu adversário, enquanto fores com ele no caminho, não vá o adversá-

rio entregar-te ao juiz, e o juiz, ao oficial; e serás atirado para a prisão. 
26Amen te digo: não sairás de lá até que pagues a última moeda».
27«Ouvistes que foi dito: Não cometerás adultério. 28Mas Eu digo-vos: 
todo aquele que olhar para uma mulher para a intenção de a desejar 
já cometeu adultério com ela no seu coração. 29Se o teu olho direito te 
escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é-te benéfico 
que pereça um dos teus membros e que não seja o teu corpo inteiro 
atirado para a Geena. 30E se a tua mão direita te escandaliza, corta-a 
e atira-a para longe de ti, pois é-te benéfico que pereça um dos teus 
membros e que não seja o teu corpo inteiro atirado para a Geena.».
31«Foi dito: Quem divorciar a sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. 
32Mas Eu digo-vos que todo aquele que se divorcia da sua mulher, a 
não ser em caso de promiscuidade, faz dela uma adúltera, e quem 
casar com uma divorciada, comete adultério».
33«Ouvistes que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas restituirás 
ao Senhor os teus juramentos. 34Mas Eu digo-vos: não jureis de todo. 
Nem pelo céu, porque é trono de Deus; 35nem pela terra, porque é 
estrado dos seus pés; nem por Jerusalém, porque é a cidade do 
grande rei, 36nem jures pela tua cabeça, porque não consegues fazer 
um único cabelo branco ou preto. 37Mas a vossa palavra: "sim, sim", 
"não, não"; o que for além destas coisas é do iníquo».

(Tradução de Frederico Lourenço)

*****

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 
Excerto do “Passo a rezar” – “Praise the name of the Lord” (Puttinki 
Church Choir).

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
• Jesus não aboliu a Lei antiga? O que é que há de verdadeiramente 

novo na mensagem de Jesus? 

• Para Jesus viver o Reino de Deus não passa pelo cumprimento 
estrito da letra da Lei, mas exige uma nova atitude interior:

• Nas relações fraternas;

• Posicionamento face ao adultério e ao divórcio;

• Juramentos e julgamentos.

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)
• Identifica as atitudes interiores a que Jesus desafia cada um a 

viver na sua relação com os outros.

• Os nossos comportamentos têm de resultar, não do medo ou do 
calculismo, mas de uma verdadeira atitude interior de adesão a 
Deus e às suas propostas. É isso que se passa na minha vida? 

• Tomo consciência de que posso “matar” com certas atitudes 
(egoísmo, prepotência, autoritarismo, injustiça, indiferença, calú-
nia) que magoam e destroem a dignidade do outro, o seu bem-es-
tar, a sua paz?

4. ORATIO Oração 
Ditoso o que anda na lei do Senhor.

Felizes os que seguem o caminho perfeito
e andam na lei do Senhor.
Felizes os que observam as suas ordens
e O procuram de todo o coração.

Promulgastes os vossos preceitos
para se cumprirem fielmente.
Oxalá meus caminhos sejam firmes
na observância dos vossos decretos.

Fazei bem ao vosso servo:
viverei e cumprirei a vossa palavra.
Abri, Senhor, os meus olhos
para ver as maravilhas da vossa Lei.

Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos
para ser fiel até ao fim.
Dai-me entendimento para guardar a vossa lei
e para a cumprir de todo o coração.

(Salmo 118 (119))

5. CONTEMPLATIO Contemplação
«Jesus está consciente de que não é fácil viver os Mandamentos de 
uma forma tão abrangente. Por isso nos oferece a ajuda do seu amor: 
Ele veio ao mundo não só para cumprir a Lei, mas também para nos 
conceder a sua Graça, para que possamos fazer a vontade de Deus, 
amando-o e amando os nossos irmãos. Tudo, tudo podemos fazer 
com a graça de Deus! Aliás, a santidade mais não é do que guardar 
esta gratuitidade que Deus nos deu, esta Graça. Trata-se de confiar e 
recomendar-se a Ele, à Sua Graça, àquela gratuitidade que Ele nos 
concedeu e aceitar a mão que Ele nos estende constantemente, para 
que os nossos esforços e os nossos necessários compromissos 
sejam sustentados pela Sua ajuda, cheia de bondade e misericórdia.

Hoje Jesus pede-nos para progredirmos no caminho do amor que Ele 
nos indicou e que parte do coração. Este é o caminho a seguir para 
viver como cristãos.»

(Papa Francisco. ANGELUS, 16 de fevereiro de 2020)

6. ACTIO Ação
Ao longo dos dias da semana, que tem início no 6º Domingo do 
Tempo Comum, procurar meditar a Palavra de Deus. Meditá-la 
pessoalmente e em comunidade. Escolhe um dia da semana para a 
meditação comunitária (familiares, amigos).



. 2 . . 3 .

17«Não julgueis que vim para anular a Lei ou os Profetas. Não vim 
para anular, mas cumprir. 18Pois ámen vos digo: até que passe o céu e 
a terra, não passará um iota ou um pontinho da lei, até que todas as 
coisas aconteçam. 19Aquele que afrouxar um dos mais insignificantes 
destes preceitos, e assim ensinar as pessoas, será chamado o mais 
insignificante no reino dos céus. Quem, por outro lado, os praticar e 
os ensinar, a este grande será chamado no reino dos céus. 20Pois 
digo-vos que, a não ser que a vossa exceda a dos escribas e dos fari-
seus, não entrareis no reino dos céus».
21«Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, quem matar será 
sujeito a julgamento. 22Eu digo-vos: todo o que se zanga com o seu 
irmão estará sujeito a julgamento. Quem disser ao seu irmão "rakâ!" 
estará sujeito ao sinédrio. Quem lhe disser "tolo!" estará sujeito a ir 
para a Geena do fogo. 23Ao levares o teu dom sobre o altar e aí te 
lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, 24deixa lá o teu dom 
diante do altar e vai-te embora: primeiro reconcilia-te com o teu 
irmão, e depois volta e oferece o teu dom. 25Sê bem-intencionado com o 
teu adversário, enquanto fores com ele no caminho, não vá o adversá-

rio entregar-te ao juiz, e o juiz, ao oficial; e serás atirado para a prisão. 
26Amen te digo: não sairás de lá até que pagues a última moeda».
27«Ouvistes que foi dito: Não cometerás adultério. 28Mas Eu digo-vos: 
todo aquele que olhar para uma mulher para a intenção de a desejar 
já cometeu adultério com ela no seu coração. 29Se o teu olho direito te 
escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é-te benéfico 
que pereça um dos teus membros e que não seja o teu corpo inteiro 
atirado para a Geena. 30E se a tua mão direita te escandaliza, corta-a 
e atira-a para longe de ti, pois é-te benéfico que pereça um dos teus 
membros e que não seja o teu corpo inteiro atirado para a Geena.».
31«Foi dito: Quem divorciar a sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. 
32Mas Eu digo-vos que todo aquele que se divorcia da sua mulher, a 
não ser em caso de promiscuidade, faz dela uma adúltera, e quem 
casar com uma divorciada, comete adultério».
33«Ouvistes que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas restituirás 
ao Senhor os teus juramentos. 34Mas Eu digo-vos: não jureis de todo. 
Nem pelo céu, porque é trono de Deus; 35nem pela terra, porque é 
estrado dos seus pés; nem por Jerusalém, porque é a cidade do 
grande rei, 36nem jures pela tua cabeça, porque não consegues fazer 
um único cabelo branco ou preto. 37Mas a vossa palavra: "sim, sim", 
"não, não"; o que for além destas coisas é do iníquo».

(Tradução de Frederico Lourenço)

*****

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 
Excerto do “Passo a rezar” – “Praise the name of the Lord” (Puttinki 
Church Choir).

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
• Jesus não aboliu a Lei antiga? O que é que há de verdadeiramente 

novo na mensagem de Jesus? 

• Para Jesus viver o Reino de Deus não passa pelo cumprimento 
estrito da letra da Lei, mas exige uma nova atitude interior:

• Nas relações fraternas;

• Posicionamento face ao adultério e ao divórcio;

• Juramentos e julgamentos.

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)
• Identifica as atitudes interiores a que Jesus desafia cada um a 

viver na sua relação com os outros.

• Os nossos comportamentos têm de resultar, não do medo ou do 
calculismo, mas de uma verdadeira atitude interior de adesão a 
Deus e às suas propostas. É isso que se passa na minha vida? 

• Tomo consciência de que posso “matar” com certas atitudes 
(egoísmo, prepotência, autoritarismo, injustiça, indiferença, calú-
nia) que magoam e destroem a dignidade do outro, o seu bem-es-
tar, a sua paz?

4. ORATIO Oração 
Ditoso o que anda na lei do Senhor.

Felizes os que seguem o caminho perfeito
e andam na lei do Senhor.
Felizes os que observam as suas ordens
e O procuram de todo o coração.

Promulgastes os vossos preceitos
para se cumprirem fielmente.
Oxalá meus caminhos sejam firmes
na observância dos vossos decretos.

Fazei bem ao vosso servo:
viverei e cumprirei a vossa palavra.
Abri, Senhor, os meus olhos
para ver as maravilhas da vossa Lei.

Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos
para ser fiel até ao fim.
Dai-me entendimento para guardar a vossa lei
e para a cumprir de todo o coração.

(Salmo 118 (119))

5. CONTEMPLATIO Contemplação
«Jesus está consciente de que não é fácil viver os Mandamentos de 
uma forma tão abrangente. Por isso nos oferece a ajuda do seu amor: 
Ele veio ao mundo não só para cumprir a Lei, mas também para nos 
conceder a sua Graça, para que possamos fazer a vontade de Deus, 
amando-o e amando os nossos irmãos. Tudo, tudo podemos fazer 
com a graça de Deus! Aliás, a santidade mais não é do que guardar 
esta gratuitidade que Deus nos deu, esta Graça. Trata-se de confiar e 
recomendar-se a Ele, à Sua Graça, àquela gratuitidade que Ele nos 
concedeu e aceitar a mão que Ele nos estende constantemente, para 
que os nossos esforços e os nossos necessários compromissos 
sejam sustentados pela Sua ajuda, cheia de bondade e misericórdia.

Hoje Jesus pede-nos para progredirmos no caminho do amor que Ele 
nos indicou e que parte do coração. Este é o caminho a seguir para 
viver como cristãos.»

(Papa Francisco. ANGELUS, 16 de fevereiro de 2020)

6. ACTIO Ação
Ao longo dos dias da semana, que tem início no 6º Domingo do 
Tempo Comum, procurar meditar a Palavra de Deus. Meditá-la 
pessoalmente e em comunidade. Escolhe um dia da semana para a 
meditação comunitária (familiares, amigos).



. 3 .

17«Não julgueis que vim para anular a Lei ou os Profetas. Não vim 
para anular, mas cumprir. 18Pois ámen vos digo: até que passe o céu e 
a terra, não passará um iota ou um pontinho da lei, até que todas as 
coisas aconteçam. 19Aquele que afrouxar um dos mais insignificantes 
destes preceitos, e assim ensinar as pessoas, será chamado o mais 
insignificante no reino dos céus. Quem, por outro lado, os praticar e 
os ensinar, a este grande será chamado no reino dos céus. 20Pois 
digo-vos que, a não ser que a vossa exceda a dos escribas e dos fari-
seus, não entrareis no reino dos céus».
21«Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, quem matar será 
sujeito a julgamento. 22Eu digo-vos: todo o que se zanga com o seu 
irmão estará sujeito a julgamento. Quem disser ao seu irmão "rakâ!" 
estará sujeito ao sinédrio. Quem lhe disser "tolo!" estará sujeito a ir 
para a Geena do fogo. 23Ao levares o teu dom sobre o altar e aí te 
lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, 24deixa lá o teu dom 
diante do altar e vai-te embora: primeiro reconcilia-te com o teu 
irmão, e depois volta e oferece o teu dom. 25Sê bem-intencionado com o 
teu adversário, enquanto fores com ele no caminho, não vá o adversá-

rio entregar-te ao juiz, e o juiz, ao oficial; e serás atirado para a prisão. 
26Amen te digo: não sairás de lá até que pagues a última moeda».
27«Ouvistes que foi dito: Não cometerás adultério. 28Mas Eu digo-vos: 
todo aquele que olhar para uma mulher para a intenção de a desejar 
já cometeu adultério com ela no seu coração. 29Se o teu olho direito te 
escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é-te benéfico 
que pereça um dos teus membros e que não seja o teu corpo inteiro 
atirado para a Geena. 30E se a tua mão direita te escandaliza, corta-a 
e atira-a para longe de ti, pois é-te benéfico que pereça um dos teus 
membros e que não seja o teu corpo inteiro atirado para a Geena.».
31«Foi dito: Quem divorciar a sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. 
32Mas Eu digo-vos que todo aquele que se divorcia da sua mulher, a 
não ser em caso de promiscuidade, faz dela uma adúltera, e quem 
casar com uma divorciada, comete adultério».
33«Ouvistes que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas restituirás 
ao Senhor os teus juramentos. 34Mas Eu digo-vos: não jureis de todo. 
Nem pelo céu, porque é trono de Deus; 35nem pela terra, porque é 
estrado dos seus pés; nem por Jerusalém, porque é a cidade do 
grande rei, 36nem jures pela tua cabeça, porque não consegues fazer 
um único cabelo branco ou preto. 37Mas a vossa palavra: "sim, sim", 
"não, não"; o que for além destas coisas é do iníquo».

(Tradução de Frederico Lourenço)

*****

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 
Excerto do “Passo a rezar” – “Praise the name of the Lord” (Puttinki 
Church Choir).

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
• Jesus não aboliu a Lei antiga? O que é que há de verdadeiramente 

novo na mensagem de Jesus? 

• Para Jesus viver o Reino de Deus não passa pelo cumprimento 
estrito da letra da Lei, mas exige uma nova atitude interior:

• Nas relações fraternas;

• Posicionamento face ao adultério e ao divórcio;

• Juramentos e julgamentos.

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)
• Identifica as atitudes interiores a que Jesus desafia cada um a 

viver na sua relação com os outros.

• Os nossos comportamentos têm de resultar, não do medo ou do 
calculismo, mas de uma verdadeira atitude interior de adesão a 
Deus e às suas propostas. É isso que se passa na minha vida? 

• Tomo consciência de que posso “matar” com certas atitudes 
(egoísmo, prepotência, autoritarismo, injustiça, indiferença, calú-
nia) que magoam e destroem a dignidade do outro, o seu bem-es-
tar, a sua paz?

4. ORATIO Oração 
Ditoso o que anda na lei do Senhor.

Felizes os que seguem o caminho perfeito
e andam na lei do Senhor.
Felizes os que observam as suas ordens
e O procuram de todo o coração.

Promulgastes os vossos preceitos
para se cumprirem fielmente.
Oxalá meus caminhos sejam firmes
na observância dos vossos decretos.

Fazei bem ao vosso servo:
viverei e cumprirei a vossa palavra.
Abri, Senhor, os meus olhos
para ver as maravilhas da vossa Lei.

Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos
para ser fiel até ao fim.
Dai-me entendimento para guardar a vossa lei
e para a cumprir de todo o coração.

(Salmo 118 (119))

5. CONTEMPLATIO Contemplação
«Jesus está consciente de que não é fácil viver os Mandamentos de 
uma forma tão abrangente. Por isso nos oferece a ajuda do seu amor: 
Ele veio ao mundo não só para cumprir a Lei, mas também para nos 
conceder a sua Graça, para que possamos fazer a vontade de Deus, 
amando-o e amando os nossos irmãos. Tudo, tudo podemos fazer 
com a graça de Deus! Aliás, a santidade mais não é do que guardar 
esta gratuitidade que Deus nos deu, esta Graça. Trata-se de confiar e 
recomendar-se a Ele, à Sua Graça, àquela gratuitidade que Ele nos 
concedeu e aceitar a mão que Ele nos estende constantemente, para 
que os nossos esforços e os nossos necessários compromissos 
sejam sustentados pela Sua ajuda, cheia de bondade e misericórdia.

Hoje Jesus pede-nos para progredirmos no caminho do amor que Ele 
nos indicou e que parte do coração. Este é o caminho a seguir para 
viver como cristãos.»

(Papa Francisco. ANGELUS, 16 de fevereiro de 2020)

6. ACTIO Ação
Ao longo dos dias da semana, que tem início no 6º Domingo do 
Tempo Comum, procurar meditar a Palavra de Deus. Meditá-la 
pessoalmente e em comunidade. Escolhe um dia da semana para a 
meditação comunitária (familiares, amigos).


