
2º Encontro: Alcançar a justiça maior que é o Amor. 
(período10 de fevereiro a 14 de fevereiro)

Todos: Pai, guiado pelos ensinamentos de Jesus, 
revela-me teu querer divino, livrando-me de dar-me 
por satisfeito com a observância superficial dos teus 
mandamentos.

Leitor 1: Sim, agora reunidos e unidos em nome da 
Trindade, ao traçarmos sobre nós o santo sinal da cruz, 
nós a burilamos em toda a plenitude do corpo: Sobre a 
fronte (os pensamentos); No baixo ventre (a vitalidade, a 
sexualidade); Sobre o ombro esquerdo (o inconsciente, o 
Feminino, o coração); Sobre o ombro direito (o 
consciente, o masculino, o agir).

Leitor 1: Frente à Lei de Moisés, Jesus tem uma atitude de 
ruptura e de continuidade.  Ele rompe com as 
interpretações erradas que se fechavam na prisão da 
letra, mas reafirma categoricamente o objetivo último da 
lei: alcançar a justiça maior que é o Amor.

Todos: Ele, Jesus, ressaltou os princípios básicos da lei 
divina como sendo “amor a Deus sobre todas as 
coisas” e “amor ao próximo como a si mesmo” (Mateus 
22,36-40).

Animador: O texto do evangelho que meditaremos no 
nosso círculo de hoje está dentro da unidade maior de 
Mateus 5,20 até Mt 5,48. Nela, Mateus mostra como Jesus 
interpretava e explicava a Lei de Deus. Por cinco vezes ele 
repetiu a frase: “Antigamente foi dito, eu, porém, lhes 
digo!” (Mt 5,21.27.33.38.43). Na opinião de alguns 
fariseus, Jesus estava acabando com a lei. Mas era 
exatamente o contrário. Ele dizia: “Não pensem que vim 
acabar com a Lei e os Profetas. Não vim acabar, mas sim 
dar-lhes pleno cumprimento (Mt 5,17).

Ambientação: Velas, Cruz, Bíblia, fazer pequenos 
corações em cartolina para serem distribuídos, escrito: 
Devemos ser testemunhas do Amor.
Animador: Nas comunidades para as quais Mateus 
escreve o seu Evangelho havia opiniões diferentes frente 
à Lei de Moisés. Para alguns, ela não tinha mais sentido. 
Para outros, ela devia ser observada até nos mínimos 
detalhes. Por isso, havia muitos conflitos e brigas. Uns 
chamavam os outros de imbecil e de idiota. Mateus tenta 
ajudar os dois grupos a entender melhor o verdadeiro 
sentido da Lei e traz alguns conselhos de Jesus para 
ajudar a enfrentar e superar os conflitos que surgem 
dentro da família e dentro da comunidade.

Abrir os olhos para ver

Canto: Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. 
Amém / Nós estamos aqui reunidos pra louvar (repete) / 
Onde dois ou três, em meu nome estiverem reunidos. Eu 
o Senhor teu Deus ali estarei...                  

Animador: Iniciaremos assim nosso Círculo Bíblico de 
hoje recebendo o crucificado Jesus que na Cruz nos 
indica viver todo para Deus sendo todo para o próximo, 
traçando o santo sinal em nossa Vida.

Leitor 2: A vida e a morte estão diante de nós. É bom 
escolher a vida. Escolher a vida significa não matar de 

1- Quando é que o amor nos faz ir além da justiça? 
Quando é que a exigência da justiça não pode ser 
anulada?

Momento de silêncio, deixar-se questionar e 
partilhar.

2- Em que mandamentos do Antigo e Novo 
Testamento posso reconhecer uma promessa?
3 -  O  q u e  s e  a l t e r a  q u a n d o  a c o l h e m o s  o s 

Todos: Os mandamentos da Lei de Deus existem 
para nos ajudar nos caminhos tortuosos da nossa 
existência.

Leitor 1: A justiça de vocês deve ser maior que a justiça 
dos fariseus (Mateus 5,20). Este primeiro versículo dá a 
chave geral de tudo que segue no conjunto de Mt 5,20-
48. O evangelista vai mostrar às comunidades como elas 
devem praticar a justiça maior que supera a justiça dos 
escribas e dos fariseus e que levará à observância plena 
da lei. Em seguida, depois desta chave geral sobre a 
justiça maior, Mateus traz cinco exemplos bem 
concretos de como praticar a Lei de tal maneira que a 
sua observância leve à prática perfeita do amor. No 
primeiro exemplo do evangelho de hoje, Jesus revela o 
que Deus queria quando entregou a Moisés o quinto 
mandamento “Não Matarás!”.

Leitor 3: Vamos nos preparar para rezar, meditar, ouvir o 
Santo Evangelho de hoje. De pé, vamos aclamá-lo 
cantando: É como a chuva que lava / É como o fogo que 
arrasa / Tua palavra é assim / Não passa por mim sem 
deixar um sinal / Tenho medo de não responder / De 
fingir que eu não escutei. / Tenho medo de ouvir o teu 
chamado / Virar do outro lado / E fingir que não sei

 

Despertar o ouvido para escutar.

Leitor 2: “Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: Não 
mate! (Mateus 5,21-22). Não Matar,quem matar será 
condenado pelo tribunal” (Ex 20,13). Para observar 
plenamente este quinto mandamento não basta evitar 
o assassinato. É preciso arrancar de dentro de si tudo 
aquilo que, de uma ou de outra maneira, possa levar ao 
a ssass inato,  com o p or exem plo,  ra iva ,  ódi o, 
xingamento, desejo de vingança, exploração, etc.

Animador: Tomar a Bíblia e Proclamar Proclamação do 
Evangelho de N.S Jesus Cristo Segundo São Mateus 
(5,17-37):

forma alguma, nem física, nem psíquica, nem 
espiritualmente; escolher a vida significa não trair 
ninguém em nenhuma situação; escolher a vida 
significa não ser falso no que se faz, no que se fala, no 
que se pensa.

Animador: Os discípulos de Jesus são convidados a 
viver na dinâmica do “Reino”, isto é, a acolher com alegria 
e entusiasmo o projeto de salvação que Deus quis 
oferecer aos homens e a percorrer, sem desfalecer, num 
espírito de total adesão, o caminho que conduz à vida 
plena.

Leitor 3: Para poder ser aceito por Deus e estar unido a ele, 
é preciso estar reconciliado com o irmão, com a irmã. 
Antes da destruição do Templo do ano 70, quando os 
cristãos ainda participavam das romarias a Jerusalém para 
fazer suas ofertas no altar do Templo, eles sempre se 
lembravam desta frase de Jesus. Agora, nos anos 80, no 
momento em que Mateus escreve, o Templo e o Altar já 
não existiam. A própria comunidade passou ser o Templo 
e o Altar de Deus (1Cor 3,16).

Oração–Contemplação-Sugestão Colocar em forma 
de preces aquilo que refletimos sobre o Evangelho e a 
nossa vida.
Todos a cada prece: Desejamos viver em um mundo 
mais justo.

Leitor 1: O sim seja sim, e o não seja não Jesus ensina a 
seriedade que deve haver em nossas palavras, e como o 
nosso falar não deve ser medido pelos nossos juramentos, 
mas sim por nossa integridade. Uma pessoa de caráter e 
honesta não precisa usar de juramentos para provar suas 
atitudes ou palavras. Aliás, os seus atos darão testemunho 
a seu respeito.

Todos: “Portanto, se você for até o altar para levar a sua 
oferta, e aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma 
coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar, e vá 
primeiro fazer as pazes com seu irmão; depois, volte 
para apresentar a oferta”. (Mateus 5,23-24)

Animador: A justiça não provém só de processos 
jurídicos. Ela pode acontecer também em atitudes 
pequenas do cotidiano. A própria Bíblia evidencia isso: 
“Não cometam injustiça num julgamento; não favoreçam 
os pobres nem procurem agradar os grandes, mas 
julguem o seu próximo com justiça” (Levítico 19,15). 
Assim, se cada um fizer sua contribuição, o desejo de um 
mundo mais justo deixará de ser um sonho e se tornará 
realidade.

Todos: Que minhas palavras expressem o que trago no 
meu coração. Que minha boca diga aquilo que o meu 
coração está cheio. Enquanto é tempo, acerte eu o 
meu passo! Reconcilio-me com Deus e o irmão! 
Senhor, purifica os meus lábios com o fogo do teu 
Espírito. As palavras que saem da minha boca possam 
ser reflexo da eterna Palavra viva e eficaz, a ponto de 
penetrar a alma dos meus irmãos, que revela os 
pensamentos do coração e como o bálsamo que alivia 
as chagas! Amém. (Dar as mãos e rezar a Oração do Pai-
nosso.)  (Na saída, entregue os corações com abraço 
Fraterno.)

Todos: Qual é então o culto perfeito que Deus quer?

Animador: Terminaremos nosso encontro de hoje, 
rezando:

mandamentos de Jesus como o ensinamento de um 
mestre humilde dirigido aos seus discípulos 
pequeninos?
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