


Resumo:

Meditação:

Oração:

Ação:

Reprodução:

O ensino contracultural de Jesus atinge o seu ápi-
ce nesta série de procedimentos peculiares os quais 
ele partilha com discípulos aqui. Tanto a sociedade 
da época de Jesus como a nossa, possuem critérios 
de justiça bastante distintos dos do Reino de Deus. 
Para o mundo, virar a outra face, caminhar mais uma 
milha, entregar não somente a túnica como também 
a capa, são procedimentos impensáveis, tratam-se 
na verdade de direitos inalienáveis. Mas para os que 
seguem a Jesus, o caminho é diferente. Somos cha-
mados a viver o amor ao próximo na sua dimensão 
mais radical, sonegando nossos próprios direitos a 
fim de demonstrarmos, na prática, um pequeno frag-
mento do amor de Deus revelado ao mundo em seu 
Filho Jesus. 

Você nota distinções entre o amor do Reino de Deus 
e o amor do mundo?
Qual deve ser a postura do discípulo de Jesus quan-
do injustiçado?

Senhor, negar-me a mim mesmo para que só tu se-
jas exaltado é tarefa impossível. Cria em mim, por-
tanto, um coração manso e ensinável, e completa em 
meu coração aquela bendita obra que um dia o Se-
nhor começou. Quebranta-me em meu orgulho e dê-
-me discernimento todos os dias para entender que 
os teus caminhos são infinitamente superiores aos 
meus. Amém.

Busque forças todos os dias no Espírito para que, 
quando o momento de virar a outra face chegar, você 
esteja preparado. 

Esteja atento ao modo de aconselhar seus irmãos 
na fé. Não devemos instruir com base numa ética de 
vingança ou revide, mas, por mais comprometedor 
que nos seja, devemos promover exatamente o que 
Jesus, em detalhes, tem nos ensinado nessa passa-
gem. Melhor coisa é dar do que receber. Você crê?
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