
O maior

Mandamento

Pe. Simão Valenga, CM.



o Rabi Simlaj chegava a dizer: 

 “No Monte Sinai, a Moisés, foram enunciados 613 mandamentos: 365 
negativos, correspondentes ao número de dias do ano solar, e 248 
positivos, correspondentes ao número de órgãos do corpo humano... 

 Depois, veio Davi, que reduziu esses mandamentos para 11, como está 
escrito [no Salmo 15]... 

 Depois, veio Isaías, que os reduziu a seis, como está escrito [em Isaías 33, 
15-16]...

 Depois, veio Miqueias, que os reduziu a três, como está escrito: ‘O que o 
Senhor te pede, senão de praticar a justiça, amar a piedade, caminhar 
humildemente com o teu Deus?” (Mq 6, 8)... 

 Depois, veio Isaías de novo e os reduziu a dois, como está escrito: ‘Assim 
diz o Senhor: observem o direito e pratiquem a justiça’ (Is 56, 1)... 

 Por fim, veio Habacuc e reduziu os mandamentos a um só, como está 
escrito: ‘O justo viverá pela fé’ (Hc 2, 4)” (Talmude da Babilônia, Makkot
24a).
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Salmo 15 (de Davi) 
 Senhor, quem pode habitar na tua tenda? E morar no teu santo monte?

1. Aquele que vive sem culpa, 

2. age com justiça

3. e fala a verdade no seu coração;

4. que não diz calúnia com sua língua, 

5. não causa dano ao próximo e 

6. não lança insulto ao vizinho.

7. A seus olhos é desprezível o malvado, 

8. mas honra quem respeita o Senhor. 

9. Mesmo se jura com prejuízo para si, não muda;

10. e empresta dinheiro é sem usura,

11. e não aceita presentes para condenar o inocente. 

Quem agir deste modo ficará firme para sempre.



Isaías 33, 15-16

1. Aquele que caminha na justiça 

2. e só fala a verdade, 

3. que se recusa a ficar rico com a exploração, 

4. Que esconde a mão para não aceitar suborno, 

5. que tapa os ouvidos para não ouvir proposta assassina, 

6. Que fecha os olhos para não apoiar a injustiça,

esse vai morar nas alturas, o alto da rocha será seu refúgio. 

Lá recebe o alimento, e a água lhe é garantida.



Miquéias 6, 8

Já te foi indicado, ó homem, o que é bom, o que o 

Senhor exige de ti. 

1. É só praticar o direito,

2. amar a misericórdia 

3. e caminhar humildemente com teu Deus.



Iaías 56, 1

“Assim diz o Senhor: 

1. observem o direito 

2. e pratiquem a justiça”.



Habacuc 2, 4

Habacuc reduziu os mandamentos a um só, como 
está escrito: 

1. “O justo viverá pela fé”.



Mateus / Marcos
Mateus, e somente ele, relata as palavras de Jesus: 

 “Toda a Lei e os Profetas dependem desses dois mandamentos” 
(cf., em paralelo, o comentário sobre a “regra de ouro”: “Esta é a 
Lei e os Profetas”), 

enquanto, segundo Marcos, Jesus declara: 

 “Não há outro mandamento maior do que estes” (Mc 12, 31). 

E, assim, de acordo com Mateus, esses dois comandos, lidos 
juntos, tornam-se uma recapitulação de toda a Lei (cf. Rm 13, 8-
10; Gal 5, 14; Tg 2, 8), 

 enquanto o primeiro, sozinho, não é suficiente para sintetizá-la.



Paulo

É verdade que, para Paulo, 

toda a Lei e os Profetas estão resumidos no 
mandamento do amor ao próximo, 

mas quem age desse modo é “o justo” que “por 
fé viverá” (Rm 1, 17; Gal 3, 11; 38; Hb 2, 4),

onde a fé é ativa, nunca contradiz o amor.



João
 “Amem-se uns aos outros como eu os amei” (Jo 13, 34; 15, 12). 

Jesus não diz: “Como eu amei os amei, assim também me 
amem”, em uma simetria responsorial, mas ele dá o 
mandamento de um amor difusivo: 

 o amor do Senhor por nós nos habilita a amar os outros com o 
seu próprio amor, até dar a vida por eles.

 “Quem não ama o próprio irmão que vê não pode para amar a 
Deus que não vê” (1Jo 4, 20).



Agostinho

Pode comentar: 

“O amor de Deus é o primeiro na ordem dos 
preceitos, 

o amor ao próximo é o primeiro na ordem da práxis... 

Amando ao próximo, tornas puro o teu olhar para 
poder ver a Deus” (Comentário ao Evangelho 
segundo João 17, 8).



Papa Francisco
Jesus estabelece duas pedras angulares essenciais para os crentes de todos 
os tempos, duas pedras angulares essenciais da nossa vida.

 A primeira é que a vida moral e religiosa não pode ser reduzida a uma 
obediência ansiosa e forçada. Há pessoas que procuram cumprir os 
mandamentos de uma forma ansiosa ou forçada, e Jesus faz-nos 
compreender que a vida moral e religiosa não pode ser reduzida a uma 
obediência ansiosa e forçada, mas deve ter o amor como princípio.

 A segunda pedra angular é que o amor deve tender junta e 
inseparavelmente para Deus e para o próximo. Esta é uma das principais 
novidades do ensinamento de Jesus e faz-nos compreender que não é 
amor verdadeiro a Deus o que não se expressa no amor ao próximo; e, da 
mesma forma, não é amor verdadeiro ao próximo o que não se inspira no 
relacionamento com Deus.



Papa Francisco
Jesus conclui a sua resposta com estas palavras: 

 «Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e os 
Profetas» (v. 40). 

 Isto significa que todos os preceitos que o Senhor deu ao seu 
povo devem ser postos em relação com o amor a Deus e ao 
próximo. 



Papa Francisco
De fato, todos os mandamentos servem para implementar, para expressar esse duplo 
amor indivisível. 

 O amor a Deus exprime-se sobretudo na oração, em particular na adoração. 
Descuidamos muito a adoração a Deus. Recitamos a oração de ação de graças, a 
súplica para pedir algo..., mas negligenciamos a adoração. O núcleo da oração 
consiste precisamente em adorar a Deus.

 E o amor ao próximo, que também se chama caridade fraterna, é feito de 
proximidade, de escuta, de partilha, de cuidado pelo próximo. E muitas vezes não 
ouvimos o outro porque é tedioso ou porque me rouba tempo, não o apoiamos, 
não o acompanhamos nas suas dores e provações... Mas encontramos sempre 
tempo para coscuvilhar, sempre! Não temos tempo para consolar os aflitos, mas 
muito tempo para bisbilhotar. 

Atenção! O Apóstolo João escreve: «Quem não ama a seu irmão, a quem vê, como 
pode amar a Deus, a quem não vê?» (1 Jo 4, 20). Assim, vemos a unidade destes 
dois mandamentos.
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