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Mt 5, 38-48

Um amor sem 
medida

38 Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. 39 Mas eu vos 
digo que não vos oponhais a quem vos faz mal. [A] quem te bater na 
face direita, vira-lhe também a outra. 40 E a quem quiser pôr-te em 
tribunal para te tirar a tua capa, cede-lhe também a túnica. 41 E quem 
te forçar a andar uma milha, vai com ele duas. 42 Dá a quem te pedir e 
não vires as costas àquele que te quer pedir emprestado.
43 Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 
44 Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos 
perseguem, 45 para vos tornardes filhos do Pai vosso, do que está nos 
céus, porque ele faz nascer o sol para maus e bons e chover em cima 
dos justos e dos injustos. 46 Se amais aqueles que vos amam, que com-
pensação tendes [nisso]? Os cobradores de impostos não fazem o 
mesmo? 47 E se cumprimentais apenas os vossos irmãos, que fazeis de 
excepcional? Os pagãos não fazem o mesmo? 48 Pois vós sereis reali-
zados, tal como realizado é o vosso pai celeste.”

(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 
Momento de silêncio.

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
• Sou capaz de amar de maneira absolutamente desinteressada?  

• Amo os outros sem esperar retorno? 

• Sou capaz de perdoar?

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)
Pede-nos Jesus que nos amemos tal como Ele nos amou. Tal como 
Jesus, são chamados os cristãos a amar os outros de maneira incon-
dicional e gratuita.

4. ORATIO Oração 
Senhor, sois um Deus clemente e compassivo. 

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. 

(Salmo 102 (103))

5. CONTEMPLATIO Contemplação
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, 
se não tiver amor, sou como um bronze 
que soa ou um címbalo que retine. 
Ainda que eu tenha o dom da profecia 
e conheça todos os mistérios e toda a ciência, 
ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas, 
se não tiver amor, nada sou. 
Ainda que eu distribua todos os meus bens 
e entregue o meu corpo para ser queimado, 
se não tiver amor, de nada me aproveita. 
O amor é paciente, o amor é prestável, 
não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, 
nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, 
não se irrita nem guarda ressentimento. 
Não se alegra com a injustiça, 
mas rejubila com a verdade. 
Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 
O amor jamais passará.

(Hino à Caridade - São Paulo)

6. ACTIO Ação
Vou amar os outros de maneira gratuita.



. 1 . . 2 . . 3 .

38 Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. 39 Mas eu vos 
digo que não vos oponhais a quem vos faz mal. [A] quem te bater na 
face direita, vira-lhe também a outra. 40 E a quem quiser pôr-te em 
tribunal para te tirar a tua capa, cede-lhe também a túnica. 41 E quem 
te forçar a andar uma milha, vai com ele duas. 42 Dá a quem te pedir e 
não vires as costas àquele que te quer pedir emprestado.
43 Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 
44 Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos 
perseguem, 45 para vos tornardes filhos do Pai vosso, do que está nos 
céus, porque ele faz nascer o sol para maus e bons e chover em cima 
dos justos e dos injustos. 46 Se amais aqueles que vos amam, que com-
pensação tendes [nisso]? Os cobradores de impostos não fazem o 
mesmo? 47 E se cumprimentais apenas os vossos irmãos, que fazeis de 
excepcional? Os pagãos não fazem o mesmo? 48 Pois vós sereis reali-
zados, tal como realizado é o vosso pai celeste.”

(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 
Momento de silêncio.

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
• Sou capaz de amar de maneira absolutamente desinteressada?  

• Amo os outros sem esperar retorno? 

• Sou capaz de perdoar?

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)
Pede-nos Jesus que nos amemos tal como Ele nos amou. Tal como 
Jesus, são chamados os cristãos a amar os outros de maneira incon-
dicional e gratuita.

4. ORATIO Oração 
Senhor, sois um Deus clemente e compassivo. 

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. 

(Salmo 102 (103))

5. CONTEMPLATIO Contemplação
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, 
se não tiver amor, sou como um bronze 
que soa ou um címbalo que retine. 
Ainda que eu tenha o dom da profecia 
e conheça todos os mistérios e toda a ciência, 
ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas, 
se não tiver amor, nada sou. 
Ainda que eu distribua todos os meus bens 
e entregue o meu corpo para ser queimado, 
se não tiver amor, de nada me aproveita. 
O amor é paciente, o amor é prestável, 
não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, 
nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, 
não se irrita nem guarda ressentimento. 
Não se alegra com a injustiça, 
mas rejubila com a verdade. 
Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 
O amor jamais passará.

(Hino à Caridade - São Paulo)

6. ACTIO Ação
Vou amar os outros de maneira gratuita.
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digo que não vos oponhais a quem vos faz mal. [A] quem te bater na 
face direita, vira-lhe também a outra. 40 E a quem quiser pôr-te em 
tribunal para te tirar a tua capa, cede-lhe também a túnica. 41 E quem 
te forçar a andar uma milha, vai com ele duas. 42 Dá a quem te pedir e 
não vires as costas àquele que te quer pedir emprestado.
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perseguem, 45 para vos tornardes filhos do Pai vosso, do que está nos 
céus, porque ele faz nascer o sol para maus e bons e chover em cima 
dos justos e dos injustos. 46 Se amais aqueles que vos amam, que com-
pensação tendes [nisso]? Os cobradores de impostos não fazem o 
mesmo? 47 E se cumprimentais apenas os vossos irmãos, que fazeis de 
excepcional? Os pagãos não fazem o mesmo? 48 Pois vós sereis reali-
zados, tal como realizado é o vosso pai celeste.”

(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 
Momento de silêncio.

2. LECTIO Leitura (Que diz o texto?)
• Sou capaz de amar de maneira absolutamente desinteressada?  

• Amo os outros sem esperar retorno? 

• Sou capaz de perdoar?

3. MEDITATIO Meditação (O que me diz o texto?)
Pede-nos Jesus que nos amemos tal como Ele nos amou. Tal como 
Jesus, são chamados os cristãos a amar os outros de maneira incon-
dicional e gratuita.

4. ORATIO Oração 
Senhor, sois um Deus clemente e compassivo. 

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. 

(Salmo 102 (103))

5. CONTEMPLATIO Contemplação
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, 
se não tiver amor, sou como um bronze 
que soa ou um címbalo que retine. 
Ainda que eu tenha o dom da profecia 
e conheça todos os mistérios e toda a ciência, 
ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas, 
se não tiver amor, nada sou. 
Ainda que eu distribua todos os meus bens 
e entregue o meu corpo para ser queimado, 
se não tiver amor, de nada me aproveita. 
O amor é paciente, o amor é prestável, 
não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, 
nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, 
não se irrita nem guarda ressentimento. 
Não se alegra com a injustiça, 
mas rejubila com a verdade. 
Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 
O amor jamais passará.

(Hino à Caridade - São Paulo)

6. ACTIO Ação
Vou amar os outros de maneira gratuita.


