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SEGUNDA-FEIRA DA XI SEMANA DO TEMPO COMUM 

15 de junho de 2020 

1Preparar: Um local aconchegante da casa com a Bíblia aberta na passagem proposta para 

hoje (Mt 5, 38-42) e uma vela acesa. 

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

Dirigente: Recordamos, de início, uma frase do papa Bento XVI: “ a reconciliação e o 

perdão são, sem dúvida alguma, condições para construir uma verdadeira paz” 

(Sacramentum Caritatis, 89). Preparemo-nos para a Leitura Orante com a seguinte oração 

(rezar todos juntos): 

Creio, meu Deus, que estou diante de Ti. 

Que me vês e escutas as minhas orações. 

Tu és tão grande e tão santo: eu te adoro. 

 
1 Baseado no roteiro feito pela Irmã Patrícia Silva, fsp. 
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Tu me deste tudo: eu te agradeço. 

Foste tão ofendido por mim: 

eu te peço perdão de todo o coração. 

Tu és tão misericordioso: eu te peço todas as graças 

que sabes serem necessárias para mim. 

Ó Jesus Mestre, Verdade, Caminho e Vida, tem piedade de nós. 

1. Leitura 

Leia atentamente, na Bíblia, o texto: Mt 5,38-42. 

O que diz o texto do dia? 

Pistas para a reflexão: 

Vocês ouviram o que foi dito: "Olho por olho, dente por dente." Mas eu lhes digo: não se 

vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado 

para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve 

também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga um 

quilômetro, carregue-a dois quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê; e, se 

alguém lhe pedir emprestado, empreste. 

Se você for ouvir pessoas diferentes sobre este discurso de Jesus, vai ter opiniões as mais 

diversas. A maioria pensa e reage com a lei de talião ou do “olho por olho, dente por 

dente”. A lei de talião, também conhecida como pena de talião, consiste na rigorosa 

reciprocidade do crime e da pena — apropriadamente chamada retaliação, revide, ou 

ainda, vingança. É uma das mais antigas leis existentes. Os primeiros indícios da lei de 

talião foram encontrados no Código de Hamurabi (1780 a.C.), na Babilônia. 
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Como é a proposta de Jesus para superar a vingança? Ele propõe uma atitude nova, 

diferente, com o objetivo de eliminar pela raiz o círculo da violência. A resistência ao 

ofensor ou inimigo não deve ser feita com as mesmas armas usadas por ele, mas através 

do comportamento que o desarme. Essa é a grande novidade trazida por Jesus -o 

mandamento do amor - a essência do cristianismo que consiste em amar e perdoar não 

só aos amigos, mas também aos inimigos 

O apóstolo são Paulo também fala do assunto, no capítulo 12 aos romanos: “Amados, não 

façam justiça com as próprias mãos... Se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver 

sede, dê-lhe de beber; desse modo, você fará o outro corar de vergonha. Não se deixe 

vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem” (Rm 12, 19-21). 

2. Meditação (Caminho) 

O que o texto diz para mim, hoje? 

Pistas para a reflexão: 

Sinto que minha vida é carregada das cores da Palavra de Deus? Ou ainda tenho vestígios 

da lei de talião? Minha presença é iluminadora, aponta caminhos de paz, de reconciliação 

e de amor? Na sociedade violenta em que vivemos, em que “ninguém leva desaforo pra 

casa”, não é fácil ser cristão. Os bispos, na Conferência de Aparecida, falaram da 

necessidade do cristão viver em contínua conversão: “O prazo se cumpriu. O Reino de 

Deus está chegando. Convertam-se e creiam no Evangelho” (Mc 1,15). A voz do Senhor 

continua nos chamando como discípulos missionários e nos desafia a orientar toda nossa 

vida a partir da realidade transformadora do Reino de Deus que se faz presente em Jesus. 

Acolhemos com muita alegria esta boa nova. Deus amor é Pai de todos os homens e 

mulheres de todos os povos e raças. Jesus Cristo é o Reino de Deus que procura 

demonstrar toda sua força transformadora em nossa Igreja e em nossas sociedades. N'Ele, 
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Deus tem nos escolhido para que sejamos seus filhos com a mesma origem e destino, com 

a mesma dignidade, com os mesmos direitos e deveres vividos no mandamento supremo 

do amor. O Espírito colocou este germe do Reino em nosso Batismo e o faz crescer pela 

graça da conversão permanente graças à Palavra de Deus e aos sacramentos” (DAp 382). 

3.Oração (Vida) 

O que o texto me leva a dizer a Deus? 

Apresentar espontaneamente os pedidos e agradecimentos ao Senhor da vida. 

Senhor, nós te agradecemos por este dia. 

Abrimos nossas portas e janelas para que tu possas 

Entrar com tua luz. 

Queremos que tu Senhor, definas os contornos de 

Nossos caminhos, 

As cores de nossas palavras e gestos, 

A dimensão de nossos projetos, 

O calor de nossos relacionamentos e o 

Rumo de nossa vida. 

Podes entrar, Senhor em nossas famílias. 

Precisamos do ar puro de tua verdade. 

Precisamos de tua mão libertadora para abrir 

Compartimentos fechados. 
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Precisamos de tua beleza para amenizar 

Nossa dureza. 

Precisamos de tua paz para nossos conflitos. 

Precisamos de teu contato para curar feridas. 

Precisamos, sobretudo, Senhor, de tua presença 

Para aprendermos a partilhar e abençoar! 

4.Contemplação (Vida e Missão) 

Qual meu novo olhar a partir da Palavra?  

Pistas para reflexão: 

Sinto-me discípulo/a de Jesus. 

Meu novo olhar é iluminado pela certeza de que “sem Cristo não há luz, não há esperança, 

não há amor, não há futuro” (DAp 146). 

 

BÊNÇÃO 

- Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. 

- Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. 

-Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. 

- Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai e Filho + e Espírito Santo. Amém. 


