


Retomando...

Na primeira meditação refletimos sobre a importância de recordar o 

passado e viver o hoje com esperança. Deus se coloca no caminho, 

junto ao seu Povo, se compromete, faz uma aliança de Amor.

Nesta segunda meditação, queremos dar passos para crescermos na 

fé no Deus que manifesta seu compromisso amoroso de caminhar, 

não com cada um individualmente, mas com seu Povo: comunidade 

dos que amam.



Preparação

Coloque-se com simplicidade de coração na presença de Deus e 

manifeste o desejo de estar com ele. Faça um instante de silêncio... 

Deixe que o modo de ser de Deus                                             

chegue e tenha espaço                                                                  

em seu coração.

Ele ama, acolhe, respeita, serve,                                                  

fala ao coração.

Como nós fazemos isso?

Amar, acolher, respeitar, servir,                                                     

falar ao coração.



1São estes os mandamentos, leis e normas que o Senhor seu Deus 

mandou ensinar a vocês, para que os coloquem em prática ali na terra 

onde vão entrar a fim de tomarem posse. 2Tema ao Senhor seu Deus, 

e observe todos as suas leis e mandamentos que hoje eu ordeno a 

você, a seu filho e a seu neto, durante todos os dias de sua vida, para 

que sua vida se prolongue. 3Portanto, Israel, ouça e procure colocar 

em prática o que será bom para você e que o multiplicará muito, como 

o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhe disse ao entregar a você 

uma terra onde corre leite e mel. 4Ouça, Israel! O nosso Deus é o 

único Senhor. 5Portanto, ame o Senhor seu Deus com todo o seu 

coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. 6Que estas 

palavras, que hoje eu lhe ordeno, estejam em seu coração. 7Você as 

repetirá com insistência a seus filhos, e delas falará sentado em sua 

casa e andando em seu caminho, estando deitado e de pé. 8Você 

também as amarrará em sua mão como sinal, e elas serão como faixa
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entre seus olhos. 9Você as escreverá nos batentes de sua casa e nas 

portas da cidade. 10Quando o Senhor seu Deus o introduzir na terra 

que jurou a seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó, que daria a você, 

com cidades grandes e ricas que você não construiu, 11casas cheias de 

riquezas que você não encheu, poços abertos que você não cavou, 

vinhas e olivais que você não plantou; quando você comer e ficar 

satisfeito, 12preste atenção a si mesmo: não se esqueça de Deus, que 

tirou você do Egito, da casa da escravidão. 13É ao Senhor seu Deus 

que você temerá; sirva a ele e jure pelo seu nome. 14Não sigam 

deuses estrangeiros, deuses de povos vizinhos, 15porque o Senhor seu 

Deus é um Deus ciumento que mora no meio de você. A cólera do 

Senhor seu Deus se inflamaria contra você, e ele o exterminaria da 

face da terra. 16Não tentem ao Senhor seu Deus, como vocês o 

tentaram em Massa. 17Observem cuidadosamente os mandamentos do 

Senhor seu Deus, e também os testemunhos e leis que ele ordenou a 

você. 18Faça o que é correto e bom aos olhos do Senhor, para que 

tudo corra bem, e você chegue a tomar posse da terra boa que Deus 

prometeu a seus antepassados, 19expulsando de sua frente todos os 

seus inimigos. Foi isso que o Senhor prometeu.



Para ajudar na reflexão

O Amor é a essência da Lei.

Você reconhece que é com amor que se constrói o futuro?

Sente a presença de Deus caminhando contigo?

Você se sente parte de uma comunidade que busca viver os   

ensinamentos de Deus?

“Escuta os preceitos e normas que Vou proclamar aos vossos ouvidos 

para que os aprendais e cuideis de pô-los em prática” (cf. Dt 5,1).

Meditando a Palavra

Após a leitura, procure fazer alguns instantes de silêncio e meditação.



Trata-se de agir:

Amar...

Gravar no coração...

Respeitar...

Servir...

Cuidar para não se 

esquecer do que  

Deus fez por você...

Viver...

Bendizer...



Escolhe, pois, a vida!

Muito mais do que obedecer regras, obrigações e preceitos, 

cumprir os mandamentos de Deus é agir como Ele age.

Ele ama, Ele respeita, Ele serve, Ele cuida, Ele bendiz.

Escolhe, pois, a vida!

Gesto Concreto

Procure não fazer somente aquilo que habitualmente já faz, 

por dever ou necessidade.                

Faça algo além.



Nossa 3ª meditação estará disponível no dia 19 de setembro.

Fale com a gente

pastoral@puc-campinas.edu.br


