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LEVÍTICO: 
O livro do Levítico é um dos cinco livros do Pentateuco. O Le-
vítico versa sobre a santidade: Deus é santo e o povo é cha-
mado a ser santo. A santidade integra o mistério de Deus, o 
Santo por excelência, e a resposta da criatura. No centro do li-
vro está o código de santidade (capítulos 17 a 26). Por isso este 
livro é chamado de “o Coração da Torá”. Ao ler este livro so-
mos chamados a bater o nosso coração ao ritmo do coração 
de Deus que é amor.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e 
acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo 
será criado e renovareis a face da terra.
 Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com 
a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as 
coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua con-
solação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém

2) LER: Levítico 19,1-18
“O Senhor falou a Moisés e disse: Fala a toda a comunidade dos fi-
lhos de Israel. Tu lhes dirás: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso 
Deus, sou santo. Cada um de vós respeitará sua mãe e seu pai. Guar-
dai os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos volteis 
para os ídolos e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou o Se-
nhor vosso Deus. Quando oferecerdes um sacrifício de comunhão 
ao Senhor, oferecei-o de tal modo que sejais aceitos. Comer-se-á 
dele no dia do sacrifício ou no dia seguinte; o que restar no tercei-
ro dia será queimado ao fogo. Se se comer dele no terceiro dia, será 
um manjar estragado e não será aceito. Aquele que o comer levará 
o peso da sua falta, pois que profanou a santidade do Senhor: tal 
pessoa será eliminada dentre os seus. Quando segardes a messe da 
vossa terra, não segareis até o limite extremo do campo. Não respi-
garás a tua messe, não rebuscarás a tua vinha nem recolherás os 
frutos caídos no teu pomar. Tu os deixarás para o pobre e para o 
estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ninguém dentre vós come-
terá roubo, nem usará de falsidade ou de mentira para com o seu 
compatriota. Não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profa-
narias o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu 
próximo, nem o roubarás: o salário do operário não ficará contigo 
até a manhã seguinte. Não amaldiçoarás um mudo e não porás obs-
táculo diante de um cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. 
Não cometereis injustiça no julgamento. Não farás acepção de pes-
soas com relação ao pobre, nem te deixarás levar pela preferência 
ao grande: segundo a justiça julgarás o teu compatriota. Não serás 
um divulga- dor de maledicências a respeito dos teus e não sujeita-
rás a julgamento o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não te-
rás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreender o teu com-
patriota, e assim não terás a culpa do pecado. Não te vingarás e não 
guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próxi-
mo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.”

O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure apenas guar-
dar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine a cena. Descu-
bra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ Deus ordenou a Moisés dizer à comunidade: “Sede santos, 

“Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo” (Lv 19,2)
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porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo”.
+ Deus deu prioridade ao respeito aos pais, ao dia do Senhor e 
a evitar a idolatria.
+ Deus ordenou não mentir, não jurar em seu nome, não ex-
plorar o próximo, não agir injustamente, ser justo, julgar con-
forme a justiça, não ter ódio no coração, não procurar vin-
gança.
+ Deus ordenou também: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”.

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro destinatário. 
Qual é a vontade de Deus para você segundo esta Palavra?
+ Deus faz o grande convite a ser Santos como ele é Santo. O 
conhecimento de Deus inspira e orienta para uma vida seme-
lhante a dele. Isso deve transparecer no modo de ser e em ações 
bem concretas no relacionamento com o próximo. Como você 
percebe a influência da Santidade de Deus em sua vida?
+ No Evangelho de Mateus Jesus convida: “Sede perfeitos como 
o vosso Pai é perfeito” (Mt 5,48). Jesus antes dessa conclusão ha-
via dito: “Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perse-
guem; desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está 
nos Céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre 
maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos” (5,44-45). 
Deus olha a todos como filhos seus e os ama. Como você pro-
cura viver essa perfeição de Deus?
+ No Evangelho de São Lucas Jesus convida: “Sede misericordio-
sos como o vosso Pai é misericordioso” (Lc 6,36). O Papa Francis-
co afirma que a misericórdia tem dois aspectos: dar, servir, 
ajudar os outros; mas também perdoar, compreender (Gaude-
te et Exsultate, 80). Como você vive a misericórdia para com o 
próximo?

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazendo ora-
ções que podem ser: louvor, agradecimento, súplica, pedido de per-
dão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração depois de ter ou-
vido e meditado a Palavra.
+ Peça a graça de Deus para viver a santidade a cada dia com 
as pessoas que você convive e encontra no dia a dia.
+ Peça a luz do Espírito Santo para que você possa progredir 
na perfeição para olhar cada pessoa como um irmão e uma 
irmã que devem ser amados e respeitados.
+ Peça a graça de um coração com os mesmos sentimentos de 
amor, compaixão e misericórdia do coração de Jesus.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhuma pala-
vra, há só silêncio. Contemplo este caminho que Deus propõe pela 
sua Palavra. Contemplo a minha vida a partir desta Palavra. O que 
minha vida muda a partir da vivência desta mensagem? Qual com-
promisso que devo assumir?

6) REZAR O SALMO 19 (18):  “Os céus contam a glória de Deus...!”
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