
                          O MAIOR MANDAMENTO DA LEI 
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2

O PRIMEIRO DE                                                              

TODOS OS MANDAMENTOS                                     

MARCOS 12,28-34

O MAIOR                                                                       

MANDAMENTO                                                         

DA LEI                                                          

MATEUS 22, 34-40

O QUE DEVO FAZER PARA                                                                    

RECEBER A HERANÇA                                                       

DA VIDA ETERNA                                                         

LUCAS 10,25-37

2
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28 Um dos                                                 

DOUTORES DA LEI                                                      

estava aí, e ouviu a discussão. Vendo 

que tinha respondido bem, aproximou-se 

dele (de Jesus) e perguntou:

22,34    Os fariseus ouviram dizer que 

Jesus tinha feito os saduceus se 

calarem.                                                                  

Então eles se reuniram em grupo,                                                  

35 e um deles perguntou a Jesus para 

O tentar:

10,25 Um especialista em leis                                                                   

se levantou, e,                                                           

para tentar Jesus perguntou:
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 "Qual é o primeiro                                              

de todos os mandamentos?"

36 «Mestre, qual é                                                          

o maior mandamento da Lei?» 

"Mestre, o que devo fazer para receber 

em herança  a vida eterna?"
4

5                         

26 Jesus lhe disse:                                               

"O que é que está escrito na Lei?                               

Como você lê?"
5

6 29 Jesus respondeu: Jesus respondeu: 
27 Ele(Especialista em Leis)                                             

então respondeu:
6

7

"O primeiro mandamento é este:                                               

Ouve, ó Israel!                                                      

O Senhor nosso Deus                                                               

é o único Senhor! (Dt 6,4)
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30 E ame ao Senhor seu Deus                                                                

com todo o seu coração,                                              

com toda a sua alma,                                                    

com todo o seu entendimento                                                            

e com toda a sua força. (Cf. Dt 6,5)

 «Ame ao Senhor seu Deus                                            

com todo o seu coração,                                                   

com toda a sua alma,   e                                                    

com todo o seu entendimento.                                                     

(Cf. Dt 6,5)                        

"Ame o Senhor, seu Deus,                                               

com todo o seu coração,                                                     

com toda a sua alma,                                       

com toda a sua força                                                               

com todo o seu entendimento                                                                   

(Cf. Dt 6,5); 
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9
                

38 Esse é o maior                                                     

e o primeiro mandamento.
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31 O segundo mandamento é este: 39 O segundo é semelhante a esse:                       
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11
 Ame ao seu próximo                                                         

como a si mesmo. (Cf. Lv 19,18)                 

Ame ao seu próximo                                                        

como a si mesmo. (Cf. Lv 19,18)

e (ame) ao seu próximo                                                                     

como a si mesmo." (Cf. Lv 19,18) 11

12
Não existe outro mandamento                                                                           

mais importante do que esses dois."

40 Toda a Lei e os Profetas                                                           

dependem desses dois mandamentos.» 
                      12
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28 Jesus lhe disse:                                                        

"Você respondeu certo.                                                      

Faça isso, e viverá!"
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14 32 O DOUTOR DA LEI disse:                          

29 Mas ele (o especialista em leis) ,                                                           

querendo se justificar,                                                            

disse a Jesus:                                                               
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15  "Muito bem, MESTRE(10/12)! E quem é o meu próximo? 15

16

Como disseste,                                                    

Ele é, na verdade, o único (Deus),                                                  

e não existe outro além dele.                                                    

33 E amá-lo                                             

de todo o coração,                                                             

de toda a mente, e                                                        

com toda a força,                                                         

e amar o próximo como a si mesmo,                                          

é melhor do que                                                                 

todos os holocaustos (Cf. Dt 6,4; 4,35)                                                                  

e do que todos os sacrifícios."                                                         

(Cf.: Is 1,16-20; Am 5,21+ Sl 50,8)

Segue a parábola do                                               

BOM SAMARITANO .                                                                  

Lc 10,30-37                                                                             

(Jesus mostra ao Doutor da Lei que o amor 

mostrado pelo Samaritano, considerado 

estrangeiro, idólatra e impuro, é melhor do 

que os sacrifícios, holocaustos e purezas do 

Sacerdote e Levita! É este amor que nos 

faz 'entrar para vida' ou  'entrar no Reino de 

Deus'.)
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34 Jesus viu que ele tinha respondido 

com inteligência, e disse:
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18
"Você não está longe do                                                       

REINO DE DEUS." (Cf. Mt 13,31-32)
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19
E ninguém mais tinha coragem                                                         

de fazer-lhe perguntas.
19


