
«FELIZES OS 

MISERICORDIOSOS, 

PORQUE ALCANÇARÃO 

MISERICÓRDIA» 

 

«A misericórdia tem dois 

aspetos: é dar, ajudar, servir os outros, mas também 

perdoar, compreender. Mateus resume-o numa regra 

de ouro: “o que quiserdes que vos façam os homens, 

fazei-o também a eles” (7, 12). O Catecismo lembra-

nos que esta lei se deve aplicar “a todos os casos”, 

especialmente quando alguém “se vê confrontado 

com situações que tornam o juízo moral menos 

seguro e a decisão difícil”. 

Dar e perdoar é tentar reproduzir na nossa vida um 

pequeno reflexo da perfeição de Deus, que dá e 

perdoa superabundantemente. Por esta razão, no 

Evangelho de Lucas, já não encontramos “sede 

perfeitos” (Mt 5, 48), mas “sede misericordiosos 

como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e 

não sereis julgados; não condeneis e não sereis 

condenados; perdoai e sereis perdoados. Dai e ser-

vos-á dado” (6, 36-38). E depois Lucas acrescenta 

algo que não deveríamos transcurar: “a medida que 

usardes com os outros será usada convosco” (6, 38). 

A medida que usarmos para compreender e perdoar 

será aplicada a nós para nos perdoar. A medida que 

aplicarmos para dar, será aplicada a nós no céu para 

nos recompensar. Não nos convém esquecê-lo. Jesus 

não diz “felizes os que planeiam vingança”, mas 

chama felizes aqueles que perdoam e o fazem 

“setenta vezes sete” (Mt 18, 22). É necessário pensar 

que todos nós somos uma multidão de perdoados. 

Todos nós fomos olhados com compaixão divina. Se 

nos aproximarmos sinceramente do Senhor e 

ouvirmos com atenção, possivelmente uma vez ou 

outra escutaremos esta repreensão: “não devias 

também ter piedade do teu companheiro como Eu 

tive de ti?” (Mt 18, 33). Olhar e agir com 

misericórdia: isto é santidade» (Papa Francisco, 

Exortação Apostólica Alegrai-vos e Exultai, nn. 80-

82). 

 

«Jesus declara que a misericórdia não é apenas o 

agir do Pai, mas torna-se o critério para individuar 

quem são os seus verdadeiros filhos. Em suma, 

somos chamados a viver de misericórdia, porque, 

primeiro, foi usada misericórdia para connosco. O 

perdão das ofensas torna-se a expressão mais 

evidente do amor misericordioso e, para nós 

cristãos, é um imperativo de que não podemos 

prescindir. Tantas vezes, como parece difícil 

perdoar! E, no entanto, o perdão é o instrumento 

colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a 

serenidade do coração. Deixar de lado o 

ressentimento, a raiva, a violência e a vingança são 

condições necessárias para se viver feliz (…) Tal 

como Ele é misericordioso, assim somos chamados 

também nós a ser misericordiosos uns com os 

outros» (Papa Francisco, O rosto da misericórdia, n. 

9). 

«Sei que Jesus me perdoou mais 

que a Santa Madalena, porque 

me perdoou antecipadamente, 

impedindo-me de cair. (…) Eu 

sou essa filha, objecto do amor 

previdente de um Pai que não enviou o seu Verbo 

para resgatar os justos, mas os pecadores. Quer que 

O ame, porque me perdoou, não muito, mas tudo. 

Não esperou que eu O amasse muito como Santa 

Madalena, mas quis que EU SOUBESSE como me 

tinha amado com um amor de inefável previdência, 

para que agora O ame loucamente!... (…)  

Ó Jesus! se eu pudesse dizer a todas as pequenas 

almas quão inefável é a tua condescendência!... 

Sinto que, se por um impossível, encontrasses uma 

alma mais débil, mais fraca do que a minha, 

deleitar-Te-ias a cumulá-la de favores ainda 

maiores, se ela se abandonasse com inteira 

confiança à tua misericórdia infinita» (S. Teresa do 

Menino Jesus, Ms A 38v-39r; B 5 v). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO VII DO TEMPO COMUM 

24 de Fevereiro de 2019 

Nº 80 (Ano IV-C) 

 

«Sede misericordiosos,  

como o vosso Pai é misericordioso» 

 

 
«Bem-aventurados os misericordiosos, porque 

alcançarão misericórdia. Dulcíssima é esta palavra 

“misericórdia”, irmãos caríssimos; mas se é tão doce 

o nome, quanto mais não será a própria realidade? 

Todos os homens querem misericórdia, mas 

infelizmente nem todos procedem de modo a 

merecê-la; todos a desejam receber, mas poucos a 

querem praticar. Ó homem, com que coragem ousas 

pedir o que recusas dar aos outros? Quem deseja 

alcançar misericórdia no Céu, deve praticá-la neste 

mundo. Por conseguinte, irmãos caríssimos, já que 

todos desejamos misericórdia, façamos dela a nossa 

advogada neste mundo para que no outro ela nos 

liberte. Que espécie de gente somos nós? Quando 

Deus dá queremos receber; mas quando pede, não 

queremos dar. Quando um pobre tem fome, é Cristo 

que passa necessidade, como Ele próprio disse: Tive 

fome e não Me destes de comer. Não desprezes, 

portanto, a miséria dos pobres, se queres esperar 
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confiadamente o perdão dos pecados. Agora, 

irmãos, Cristo passa fome; é Ele que Se digna passar 

fome e sede na pessoa de todos os pobres; e restitui 

no Céu o que recebe cá na terra. Pergunto-vos, 

irmãos: Que quereis ou que buscais quando vindes à 

Igreja? Certamente quereis e buscais misericórdia. 

Dai, portanto, a misericórdia terrena e recebereis a 

misericórdia celeste. O pobre pede-te a ti e tu pedes 

a Deus; ele pede um pouco de pão, tu pedes a vida 

eterna. Dá ao pobre, para mereceres receber de 

Cristo. Ouve as suas palavras: Dai e recebereis» 

(São Cesário de Arles, Sermão). 

 

PALAVRA DE DEUS 
 

Leitura do Primeiro Livro de 

Samuel           1 Sam 26, 2…23 

 

Naqueles dias, Saul, rei de Israel, pôs-se a caminho 

e desceu ao deserto de Zif com três mil homens 

escolhidos de Israel, para irem em busca de David 

no deserto. David e Abisaí penetraram de noite no 

meio das tropas: Saul estava deitado a dormir no 

acampamento, com a lança cravada na terra à sua 

cabeceira; Abner e a sua gente dormia à volta dele. 

Então Abisaí disse a David: «Deus entregou-te hoje 

nas mãos o teu inimigo. Deixa que de um só golpe 

eu o crave na terra com a sua lança e não terei de o 

atingir segunda vez». Mas David respondeu a 

Abisaí: «Não o mates. Quem poderia estender a mão 

contra o ungido do Senhor e ficar impune?» David 

levou da cabeceira de Saul a lança e o cantil e os 

dois foram-se embora. Ninguém viu, ninguém 

soube, ninguém acordou. Todos dormiam, por causa 

do sono profundo que o Senhor tinha feito cair sobre 

eles. David passou ao lado oposto e ficou ao longe, 

no cimo do monte, de sorte que uma grande 

distância os separava. Então David exclamou: «Aqui 

está a lança do rei. Um dos servos venha buscá-la. O 

Senhor retribuirá a cada um segundo a sua justiça e 

fidelidade. Ele entregou-te hoje nas minhas mãos e 

eu não quis atentar contra o ungido do Senhor». 

 

Sl 102: O Senhor é clemente e cheio de 

compaixão. 

 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor 

e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor 

e não esqueças nenhum dos seus benefícios. 

 

Ele perdoa todos os teus pecados 

e cura as tuas enfermidades; 

salva da morte a tua vida 

e coroa-te de graça e misericórdia. 

 

O Senhor é clemente e compassivo, 

paciente e cheio de bondade; 

não nos tratou segundo os nossos pecados, 

nem nos castigou segundo as nossas culpas. 

 

Como o Oriente dista do Ocidente, 

assim Ele afasta de nós os nossos pecados; 

como um pai se compadece dos seus filhos, 

assim o Senhor Se compadece dos que O temem. 

 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Coríntios            1 Cor 15, 45-49 

 

Irmãos: O primeiro homem, Adão, foi criado como 

um ser vivo; o último Adão tornou-se um espírito 

que dá vida. O primeiro não foi o espiritual, mas o 

natural; depois é que veio o espiritual. O primeiro 

homem, tirado da terra, é terreno; o segundo homem 

veio do Céu. O homem que veio da terra é o modelo 

dos homens terrenos; o homem que veio do Céu é o 

modelo dos homens celestes. E assim como 

trouxemos em nós a imagem do homem terreno, 

traremos também em nós a imagem do homem 

celeste. 

Refrão: Dou-vos um mandamento novo, diz o 

Senhor: amai-vos uns aos outros, como Eu vos 

amei. 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Lucas                                          Lc 6, 27-38

   

Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, 

dizendo: «Digo-vos a vós que Me escutais: Amai os 

vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam; 

abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles 

que vos injuriam. A quem te bater numa face, 

apresenta-lhe também a outra; e a quem te levar a 

capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele 

que te pedir e ao que levar o que é teu, não o 

reclames. Como quereis que os outros vos façam, 

fazei-lho vós também. Se amais aqueles que vos 

amam, que agradecimento mereceis? Também os 

pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis 

bem aos que vos fazem bem, que agradecimento 

mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E 

se emprestais àqueles de quem esperais receber, que 

agradecimento mereceis? Também os pecadores 

emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro 

tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o 

bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então 

será grande a vossa recompensa e sereis filhos do 

Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. 

Sede misericordiosos, como o vosso Pai é 

misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. 

Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e 

sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á: deitar-vos-ão 

no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a 

transbordar. A medida que usardes com os outros 

será usada também convosco». 

*** 

«Louvar-vos-ei de todo o coração, Senhor meu 

Deus, e glorificarei o vosso nome para sempre, 

porque tem sido grande a vossa misericórdia para 

comigo e livrastes a minha alma das profundezas do 

abismo» (Sl 85 (86) 12-13). 


