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PAPA FRANCISCO 

CATEQUESE SOBRE AS OBRAS DE MISERICÓRIDA 

 

 

 1. As obras de Misericórdia corporais e espirituais1 

Audiência geral - Quarta-feira, 12 de outubro de 2016 

Nas catequeses precedentes entramos gradualmente no grande mistério da misericórdia de Deus. Meditamos 

sobre a ação do Pai no Antigo Testamento e depois, através das narrações evangélicas, vimos que Jesus, nas 

suas palavras e nos seus gestos, é a encarnação da Misericórdia. Ele, por sua vez, ensinou aos seus discípulos: 

“Sede misericordiosos como o Pai” (Lc 6, 36). É um compromisso que interpela a consciência e a ação de cada 

cristão. Com efeito, não é suficiente experimentar a misericórdia de Deus na própria vida; é necessário que 

quem a recebe se torne também sinal e instrumento para os outros. Além disso, a misericórdia não está 

reservada só para alguns momentos particulares, mas abraça toda a nossa existência diária. 

Por conseguinte, como podemos ser testemunhas de misericórdia? Não pensemos que se trata de realizar 

grandes esforços nem gestos sobre-humanos. Não, não é assim. O Senhor indica-nos um caminho muito 

simples, feito de pequenos gestos que contudo aos seus olhos têm um grande valor, a tal ponto que nos disse 

que com base neles seremos julgados. De facto, uma das páginas mais bonitas do Evangelho de Mateus 

oferece-nos o ensinamento que poderíamos considerar, de qualquer maneira, como “o testamento de Jesus” por 

parte do evangelista, que experimentou diretamente sobre si a ação da Misericórdia. Jesus diz que todas as 

vezes que damos de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede, que vestimos uma pessoa nua e 

acolhemos um estrangeiro, que visitamos um doente ou um preso, é a Ele que o fazemos (cf. Mt 25, 31-46). A 

Igreja definiu estes gestos “obras de misericórdia corporal”, porque socorrem as pessoas nas suas necessidades 

materiais. 

Contudo, há também outras sete obras de misericórdia chamadas “espirituais”, relativas a outras exigências 

igualmente importantes, sobretudo hoje, porque tocam o íntimo das pessoas e com frequência fazem sofrer 

mais. Certamente todos se recordam de uma que entrou na linguagem comum: “Suportar pacientemente as 

pessoas inoportunas”. E há; há muitas pessoas inoportunas! Poderia parecer algo sem importância, que nos faz 

sorrir, mas contém um sentimento de caridade profunda; e assim é também para as outras seis, que é bom 

recordar: aconselhar os que têm dúvidas, ensinar os ignorantes, advertir os pecadores, consolar os aflitos, 

perdoar as ofensas, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. São ações diárias! “Sinto-me aflito...” — “Mas 

Deus ajudar-te-á, não tenho tempo...”. Não! Paro, ouço, perco o meu tempo e consolo a pessoa, este é um gesto 

de misericórdia que é feito não só a ela mas também a Jesus! 

Nas próximas Catequeses refletiremos sobre estas obras, que a Igreja nos apresenta como o modo concreto de 

viver a misericórdia. Ao longo dos séculos, muitas pessoas simples as puseram em prática, dando assim 

testemunho genuíno da fé. Por outro lado, a Igreja, fiel ao seu Senhor, nutre um amor preferencial pelos mais 

débeis. Frequentemente são as pessoas mais próximas de nós que precisam da nossa ajuda. Não devemos ir em 

busca de sabe-se lá quais feitos a realizar. É melhor iniciar pelas mais simples, que o Senhor nos indica como as 

mais urgentes. Infelizmente num mundo atingido pelo vírus da indiferença, as obras de misericórdia são o 

melhor antídoto. De facto, orientam a nossa atenção para as exigências mais elementares dos nossos “irmãos 

mais necessitados” (Mt 25, 40), nos quais Jesus está presente. Jesus está sempre presente neles. Onde houver 

uma necessidade, uma pessoa carente, quer material quer espiritualmente, Jesus está ali. Reconhecer o seu rosto 

no de quem é carente é um verdadeiro desafio contra a indiferença. Permite que estejamos sempre vigilantes, 

evitando que Cristo passe ao nosso lado sem que o reconheçamos. Vem à mente a frase de Santo Agostinho: 

                                                           
1 Compilação: Pe. Simão Valenga, CM. 
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“Timeo Iesum transeuntem” (Serm., 88, 14, 13), “Temo que o Senhor passe” e eu não o reconheça, que o 

Senhor passe ao meu lado numa dessas pessoas simples, necessitadas e eu não me dê conta de que é Jesus. 

Tenho medo de que o Senhor passe e não o reconheça! Perguntei-me por que Santo Agostinho disse 

que temia a passagem de Jesus. Infelizmente, a resposta está nos nossos comportamentos: porque com 

frequência estamos distraídos, somos indiferentes, e quando o Senhor passa ao nosso lado nós perdemos a 

ocasião do encontro com Ele. 

As obras de misericórdia despertam em nós a exigência e a capacidade de tornar viva e operante a fé com a 

caridade. Estou convicto de que através destes simples gestos diários podemos realizar uma verdadeira 

revolução cultural, como aconteceu no passado. Se cada um de nós, todos os dias, realizar uma delas, isto será 

uma revolução no mundo! Mas todos, cada um de nós! Quantos Santos ainda hoje são recordados não pelas 

grandes obras que realizaram mas pela caridade que souberam transmitir! Pensemos na Madre Teresa de 

Calcutá, que foi canonizada recentemente: não nos lembramos dela por tantas casas que abriu no mundo mas 

porque se inclinava sobre cada pessoa que encontrava no meio da rua para lhe restituir a dignidade. Quantas 

crianças abandonadas abraçou; quantos moribundos acompanhou até ao limiar da eternidade, segurando-os pela 

mão! Estas obras de misericórdia são os traços do Rosto de Jesus Cristo que cuida dos seus irmãos mais débeis 

para levar a cada um a ternura e a proximidade de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo 

acenda em nós o desejo de viver este estilo de vida: pelo menos de fazer uma por dia, pelo menos! 

Memorizemos de novo as obras de misericórdia corporais e espirituais e peçamos ao Senhor que nos ajude a 

pô-las em prática diariamente e no momento em que vemos Jesus numa pessoa carente. 

 

  

 2. Dar de comer aos famintos. Dar de beber aos que tem sede 

Audiência geral - Quarta-feira, 19 de outubro de 2016 

Uma das consequências do chamado “bem-estar” é que as pessoas tendem a fechar-se em si mesmas, tornando-

se insensíveis às exigências dos outros, iludindo-se com a apresentação de modelos de vida efémeros, que 

desaparecem depois de alguns anos, como se a nossa vida fosse uma moda para seguir e mudar em cada 

estação. Não é assim. A realidade deve ser recebida e enfrentada pelo que é, e com frequência nos deparamos 

com situações de necessidade urgente. É por isso que, entre as obras de misericórdia, encontramos a referência 

à fome e à sede: dar de comer aos famintos — há muitos hoje em dia — e de beber aos sedentos. Quantas vezes 

os meios de comunicação informam sobre populações que sofrem por falta de alimentos e de água, com graves 

consequências, especialmente para as crianças. 

Face a determinadas notícias e sobretudo a certas imagens, a opinião pública comove-se e têm início 

campanhas de ajuda para estimular a solidariedade. As doações são generosas e deste modo podemos contribuir 

para aliviar o sofrimento de muitos. Esta forma de caridade é importante, mas talvez não nos envolve 

diretamente. Quando, ao contrário, indo pelas ruas, nos cruzamos com uma pessoa em necessidade, ou um 

pobre bate à porta da nossa casa, é muito diferente porque já não estamos diante de uma imagem, mas somos 

envolvidos em primeira pessoa. Já não há distância alguma entre mim e ele ou ela, e sinto-me interpelado. A 

pobreza em abstrato não nos interpela, mas faz-nos pensar, faz-nos lamentar; contudo quando vemos a pobreza 

na carne de um homem, de uma mulher, de uma criança, isto nos interpela! E portanto, o hábito que temos de 

fugir dos necessitados, de não nos aproximarmos deles, colorindo um pouco a realidade dos necessitados com 

os hábitos da moda para nos afastar dela. Quando me cruzo com o pobre já não há distância alguma entre nós. 

Neste caso, qual é a minha reação? Desvio o olhar e sigo em frente? Ou paro para falar e interesso-me do seu 

estado? E se fizermos isto haverá alguém que diz “Este é louco porque fala com um pobre!”. Verifico se posso 

acolher a pessoa de algum modo ou procuro livrar-me dela rapidamente? Mas talvez ela peça só o necessário: 

algo para comer e beber. Pensemos um momento: quantas vezes recitamos o “Pai-Nosso”, e no entanto não 

prestamos atenção àquelas palavras: “O pão nosso de cada dia nos dai hoje”. 
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Na Bíblia, um Salmo diz que Deus é aquele que “dá o alimento a todos os viventes” (136, 25). A experiência da 

fome é dura. Quantos viveram períodos de guerra ou carestia sabem-no. Entretanto esta experiência repete-se 

todos os dias e convive ao lado da abundância e do desperdício. São sempre atuais as palavras do apóstolo 

Tiago: “De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-

lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento quotidiano, e algum de vós lhes disser: “Ide em 

paz, aquecei-vos e fartai-vos”, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim 

também a fé: se não tiver obras, está morta em si mesma” (Tg 2, 14-17) porque é incapaz de realizar obras, de 

praticar caridade, de amar. Há sempre alguém que sente fome e sede e precisa de mim. Não posso delegar outra 

pessoa. Este pobre precisa de mim, da minha ajuda, da minha palavra, do meu compromisso. Estamos todos 

envolvidos nisto. 

Também este é o ensinamento daquela página do Evangelho na qual Jesus, vendo o povo que há horas o seguia, 

pergunta aos seus discípulos: “Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer?” (cf. Jo 6, 5). 

E os discípulos respondem: “É impossível, é melhor que os dispense...”, Mas Jesus diz-lhes: “Não. Dai-lhes vós 

mesmos de comer” (cf. Mc 14. 16). Então entregaram a Jesus os poucos pães e peixes que traziam consigo, e 

Ele benzeu-os, partiu-os e fez com que fossem distribuídos a todos. É uma lição muito importante para nós. 

Diz-nos que o pouco que temos, se nos confiarmos às mãos de Jesus e o partilharmos com fé, torna-se uma 

riqueza superabundante. 

O Papa Bento XVI, na Encíclica Caritas in veritate, afirma: “Dar de comer aos famintos é um imperativo ético 

para toda a Igreja. [...] O direito à alimentação e à água revestem um papel importante para a consecução de 

outros direitos [...] É necessária a maturação duma consciência solidária que considere a alimentação e o acesso 

à água como direitos universais de todos os seres humanos, sem distinções nem discriminações” (n. 27). Não 

nos esqueçamos das palavras de Jesus: “Eu sou o pão da vida” (Jo 6, 35) e “Venha a mim quem tem sede” 

(Jo 7, 37). Para todos nós, crentes, estas palavras são uma provocação a reconhecer que, através do dar de 

comer aos famintos e de beber aos sedentos, passa a nossa relação com Deus, um Deus que revelou em Jesus o 

seu rosto de misericórdia. 

 

  

 3. Acolher o estrangeiro e vestir o que está nu 

Audiência geral - Quarta-feira, 26 de outubro de 2016 

 

Prossigamos a reflexão sobre as obras de misericórdia corporais, que o Senhor Jesus nos confiou a fim de que a 

nossa fé se mantenha sempre viva e dinâmica. De facto, estas obras tornam evidente que os cristãos não estão 

cansados nem são preguiçosos na expetativa do encontro final com o Senhor, mas que todos os dias vão ter com 

Ele, reconhecendo o seu rosto naquele de tantas pessoas que pedem ajuda. Hoje meditemos sobre esta palavra 

de Jesus: “Era estrangeiro e acolhestes-me; estava nu e vestistes-me” (Mt 25, 35-36). No nosso tempo é atual 

como nunca a obra relativa aos estrangeiros. A crise económica, os conflitos armados e as mudanças climáticas 

impelem muitas pessoas a emigrar. Contudo, as migrações não são um fenómeno novo, mas pertencem à 

história da humanidade. Consiste em falta de memória histórica pensar que elas sejam próprias apenas da nossa 

época. 

A Bíblia oferece-nos muitos exemplos concretos de migração. É suficiente pensar em Abraão. A chamada de 

Deus impeliu-o a deixar o seu país e ir para outro: “Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e vai para 

a terra que eu te mostrar” (Gn 12, 1). E assim aconteceu também para o povo de Israel, que do Egito, onde era 

escravo, caminhou durante quarenta dias no deserto até alcançar a terra prometida por Deus. A própria Sagrada 

Família — Maria, José e o menino Jesus — foi obrigada a emigrar para fugir das ameaças de Herodes: “José 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
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levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até à morte de 

Herodes” (Mt 2, 14-15). A história da humanidade é feita de migrações: em cada latitude não há povo que não 

tenha conhecido o fenómeno migratório. 

A propósito, durante os séculos assistimos a grandes expressões de solidariedade, embora não tenham faltado 

também tensões sociais. Hoje, o contexto de crise económica infelizmente favorece o emergir de 

comportamentos de fechamento e não acolhimento. Nalgumas partes do mundo erguem-se muros e barreiras. 

Às vezes parece que a obra silenciosa de muitos homens e mulheres que, de várias maneiras, se prodigalizam 

para ajudar e assistir os refugiados e os migrantes seja obscurecida pelo rumor de outros que dão voz a um 

egoísmo instintivo. Contudo o fechamento não é uma solução, pelo contrário, acaba por favorecer os tráficos 

criminosos. A única solução é a solidariedade. Solidariedade com o migrante, solidariedade com o estrangeiro... 

Hoje o compromisso dos cristãos neste âmbito é urgente assim como era no passado. Observando só o século 

passado, recordamos a admirável figura de Santa Francisca Cabrini, que dedicou a sua vida juntamente com as 

suas companheiras aos migrantes rumo aos Estados Unidos da América. Também hoje precisamos destes 

testemunhos a fim de que a misericórdia possa alcançar muitos necessitados. É um compromisso que envolve 

todos, sem exclusão. As dioceses, as paróquias, os institutos de vida consagrada, as associações e os 

movimentos, assim como cada cristão, todos são chamados a acolher os irmãos e as irmãs que fogem da guerra, 

da fome, da violência e das condições de vida desumanas. Todos juntos somos uma grande força de apoio para 

quantos perderam pátria, família, trabalho e dignidade. Há alguns dias aconteceu uma pequena história urbana. 

Havia um refugiado à procura de uma rua e uma senhora aproximando-se dele, disse-lhe: “O senhor está a 

procurar algo?”. O refugiado, que estava descalço, respondeu: “Gostaria de ir à Praça de São Pedro para 

atravessar a Porta Santa”. E a senhora pensou: “Mas sem sapatos como fará para caminhar?”. E chamou um 

táxi. Mas o migrante, aquele refugiado cheirava mal e o motorista do táxi quase não o deixava entrar, mas no 

final aceitou levá-lo. E a senhora, ao lado dele, durante o percurso perguntou-lhe sobre a sua história de 

refugiado e de migrante: dez minutos para chegar à praça. O homem narrou a sua história de dor, de guerra, de 

fome e a razão pela qual fugiu da sua pátria para migrar para aqui. Quando chegaram, a senhora abriu a bolsa 

para pagar o táxi e o taxista, que no início não queria que o migrante entrasse porque cheirava mal, disse à 

senhora: “Não, senhora, sou eu que devo pagar-lhe porque me fez ouvir uma história que mudou o meu 

coração”. Esta senhora sabia o que significa a dor de um migrante porque tem sangue arménio e conhece o 

sofrimento do seu povo. Quando fazemos algo deste tipo, no início não aceitamos porque nos incomoda um 

pouco, “... o mau cheiro...”. Mas no final, a história perfuma-nos a alma e faz-nos mudar. Pensai nesta história e 

pensemos no que podemos fazer pelos refugiados. 

Outro aspeto é vestir quem está nu: o que significa senão restituir dignidade a quem a perdeu? Certamente, 

dando roupas a quem não as tem; mas pensemos também nas mulheres vítimas do tráfico obrigadas a estar 

pelas ruas, ou noutras pessoas, são demasiados os modos de usar o corpo humano como mercadoria, até dos 

menores. E também não ter um trabalho, uma casa, um salário justo é uma forma de nudez, ou ser 

discriminados pela raça, pela fé, são todas formas de “nudez”, diante das quais como cristãos somos chamados 

a estar atentos, vigilantes e prontos a agir. 

Queridos irmãos e irmãs, não caiamos na armadilha de nos fecharmos em nós mesmos, indiferentes às 

necessidades dos irmãos e preocupados só com os nossos interesses. É precisamente na medida em que nos 

abrimos aos outros que a vida se torna fecunda, as sociedades restabelecem a paz e as pessoas recuperam a sua 

plena dignidade. E não vos esqueçais daquela senhora, do migrante que cheirava mal, nem do taxista ao qual o 

migrante mudou a alma. 

 

  

4. Visitar os doentes e encarcerados  
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Audiência geral - Quarta-feira, 9 de novembro de 2016 

A vida de Jesus, sobretudo nos três anos do seu ministério público, foi um encontro incessante com as 
pessoas. Entre elas, ocuparam um lugar especial os doentes. Quantas páginas dos Evangelhos narram estes 
encontros! O paralítico, o cego, o leproso, o endemoninhado, o epilético e numerosos enfermos de todos os 
tipos... Jesus fez-se próximo de cada um deles e curou-os com a sua presença e com o poder da sua força 
purificadora. Portanto, não pode faltar entre as obras de misericórdia a de visitar e assistir as pessoas 
enfermas. 

Juntamente com ela podemos inserir também a de estar próximo das pessoas que se encontram na prisão. 
Com efeito, quer os doentes quer os presos vivem uma condição que limita a sua liberdade. E exatamente 
quando ela nos falta, sentimos como é preciosa! Jesus deu-nos a possibilidade de ser livres, não obstante os 
limites da doença e as restrições. Oferece-nos a liberdade que deriva do encontro com Ele e do sentido novo 
que este encontro confere à nossa condição pessoal. 

Com estas obras de misericórdia o Senhor convida-nos a um gesto de grande humanidade: a partilha. 
Recordemos esta palavra: a partilha. Quem está doente, sente-se muitas vezes só. Não podemos esconder 
que, sobretudo nos nossos dias, é exatamente na doença que experimentamos de maneira mais profunda a 
solidão, que permeia uma grande parte da vida. Uma visita pode levar a pessoa doente a sentir-se menos só e 
um pouco de companhia é um ótimo remédio! Um sorriso, uma carícia, um aperto de mão, são gestos 
simples, mas muito importantes para quem se sente abandonado a si mesmo. Quantas pessoas se dedicam a 
visitar os enfermos nos hospitais ou nas casas! É uma impagável obra de voluntariado! Quando ela é feita em 
nome do Senhor, então torna-se inclusive expressão eloquente e eficaz de misericórdia. Não deixemos sós as 
pessoas doentes! Não impeçamos que elas encontrem alívio, e que nós sejamos enriquecidos pela 
proximidade a quantos sofrem. Os hospitais são verdadeiras “catedrais da dor”, onde contudo se torna 
evidente também a força da caridade que sustém e sente compaixão. 

Penso igualmente em quantos se encontram presos no cárcere. Jesus não se esqueceu também deles. 
Inserindo a visita aos encarcerados entre as obras de misericórdia, Ele quis convidar-nos antes de tudo a não 
sermos juízes de ninguém. Sem dúvida, se alguém está na prisão é porque errou, não respeitou a lei e a 
convivência civil. É por isso que se encontra na prisão, para cumprir a sua pena. Mas independentemente do 
que tiver feito, o preso continua a ser sempre amado por Deus. Quem pode entrar no íntimo da sua 
consciência, para compreender o que ele sente? Quem pode entender a sua dor e o seu remorso? É 
demasiado fácil lavar as mãos, afirmando que ele errou. Ao contrário, o cristão está chamado a 
responsabilizar-se por ele, para que quem errou compreenda o mal cometido e volte a cair em si mesmo. A 
falta de liberdade é indubitavelmente uma das maiores privações para o ser humano. Se a ela se acrescentar 
a degradação devida às condições muitas vezes desprovidas de humanidade nas quais estas pessoas se 
encontram a viver, então é verdadeiramente o caso em que o cristão se sente provocado a fazer de tudo para 
lhes restituir a dignidade. 

Visitar as pessoas na prisão é uma obra de misericórdia que, sobretudo hoje, adquire um valor especial para 
as variadas formas de justicialismo às quais estamos submetidos. Portanto, ninguém aponte o dedo contra 
alguém. Ao contrário, todos nos tornemos instrumentos de misericórdia, com atitudes de partilha e de 
respeito. Penso com frequência nos presos... penso muitas vezes neles e trago-os no coração. Interrogo-me 
sobre o que os levou a cometer crimes e como puderam ceder às várias formas de mal. E no entanto, 
juntamente com tais pensamentos, sinto que todos precisam de proximidade e de ternura, porque a 
misericórdia de Deus realiza prodígios. Quantas lágrimas vi escorrer no rosto de prisioneiros que talvez nunca 
tinham chorado na sua vida; e isto só porque se sentiram acolhidos e amados. 

E não nos esqueçamos que também Jesus e os Apóstolos fizeram a experiência da prisão. Nas narrações da 
Paixão, conhecemos os sofrimentos aos quais o Senhor foi submetido: capturado, arrastado como malfeitor, 
escarnecido, coroado de espinhos... Ele, o único Inocente! E inclusive são Pedro e são Paulo estiveram no 
cárcere (cf. At 12, 5; Fl 1, 12-17). Na tarde do domingo passado — dedicado ao Jubileu dos Presos — veio 
visitar-me um grupo de encarcerados paduanos. Perguntei-lhes o que teriam feito no dia seguinte, antes de 
voltar para Pádua. Disseram-me: “Iremos ao cárcere Mamertino para compartilhar a experiência de são 
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Paulo”. Foi bom, fez-me bem ouvir isto. Aqueles presos queriam encontrar Paulo prisioneiro. É algo bom, fez-
me bem. E também ali, no cárcere, rezaram e evangelizaram. É comovedora a página dos Atos dos Apóstolos, 
onde se descreve o aprisionamento de Paulo: ele sentia-se só e desejava que alguns dos seus amigos o 
visitassem (cf. 2 Tm 4, 9-15). Sentia-se só, porque a grande maioria o tinha abandonado... o grande Paulo. 

Como se vê, estas obras de misericórdia são antigas, e no entanto sempre atuais. Jesus deixou aquilo que 
fazia para ir visitar a sogra de Pedro; uma antiga obra de caridade. Jesus cumpriu-a. Não caiamos na 
indiferença, mas tornemo-nos instrumentos da misericórdia de Deus. Todos nós podemos ser instrumentos da 
misericórdia de Deus, e isto fará mais bem a nós do que aos outros, porque a misericórdia passa através de 
um gesto, de uma palavra, de uma visita, e esta misericórdia é um ato para restituir alegria e dignidade a 
quem a perdeu. 

 

 4. Suportar pacientemente as pessoas inoportunas  

Audiência geral - Quarta-feira, 16 de novembro de 2016 

 

Dedicamos a catequese de hoje a uma obra de misericórdia que todos conhecemos muito bem, mas que talvez 

não a ponhamos em prática como deveríamos: suportar pacientemente as pessoas inoportunas. Todos somos 

capazes de identificar uma presença que pode incomodar: acontece quando encontramos alguém pela rua, ou 

quando recebemos um telefonema... Imediatamente pensamos: “Por quanto tempo tenho que ouvir as 

lamentações, as conversas, as solicitações ou as ostentações desta pessoa?”. Às vezes acontece até que as 

pessoas inoportunas são as mais próximas de nós: entre os parentes há sempre alguma; no lugar de trabalho 

nunca faltam; e nem no tempo livre ficamos isentos delas. O que devemos fazer com as pessoas inoportunas? 

Mas também nós muitas vezes somos inoportunos para os outros. Por que entre as obras de misericórdia 

também ela está inserida? Suportar pacientemente as pessoas inoportunas? 

Na Bíblia vemos que o próprio Deus deve usar misericórdia para suportar as lamentações do seu povo. Por 

exemplo no livro do Êxodo o povo resulta deveras insuportável: primeiro chora porque é escravo no Egito, e 

Deus liberta-o; depois, no deserto, lamenta-se porque não tem o que comer (cf. 16, 3), e Deus manda-lhe o 

maná (cf. 16, 13-16), e não obstante tudo as lamentações não cessam. Moisés era o mediador entre Deus e o 

povo, e também ele às vezes foi inoportuno para o Senhor. Mas Deus teve paciência e assim ensinou a Moisés e 

ao povo esta dimensão essencial da fé. 

Portanto, surge espontânea uma primeira pergunta: às vezes fazemos o exame de consciência para verificar se 

também nós resultamos inoportunos aos outros? É fácil apontar o dedo contra defeitos e falhas dos outros, mas 

devemos aprender a pôr-nos no lugar dos outros. 

Olhemos sobretudo para Jesus: quanta paciência teve nos três anos da sua vida pública! Certa vez, enquanto 

caminhava com os discípulos, foi interpelado pela mãe de Tiago e João, a qual lhe disse: “Ordena que estes 

meus dois filhos se sentem no teu Reino, um à tua direita e outro à tua esquerda” (Mt 20, 21). A mãe fazia a 

lobby pelos seus filhos, mas era a mãe... Jesus aproveita também esta situação para oferecer um ensinamento 

fundamental: o seu não é um reino de poder, e não é um reino de glória como os terrenos, mas de serviço e 

doação aos outros. Jesus ensina a ir sempre ao essencial e a olhar mais longe para assumir com 

responsabilidade a própria missão. Poderíamos ver aqui a evocação a outras duas obras de misericórdia 

espiritual: advertir os pecadores e ensinar os ignorantes. Pensemos no grande compromisso que podemos 

assumir quando ajudamos as pessoas a crescer na fé e na vida. Por exemplo, os catequistas — entre os quais se 

inserem muitas mães e religiosas — que dedicam tempo para ensinar aos jovens os elementos basilares da fé. 

Quanto esforço sobretudo quando os jovens prefeririam divertir-se a ouvir o catecismo! 
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Acompanhar na busca do essencial é bom e importante, porque nos faz partilhar a alegria de saborear o sentido 

da vida. Com frequência, acontece que nos encontramos com pessoas que dão importância a aspetos 

superficiais, efémeros e banais; muitas vezes porque não encontraram alguém que as estimulasse a procurar 

outra coisa, a apreciar os tesouros verdadeiros. Ensinar a olhar para o essencial é uma ajuda determinante, 

especialmente numa época como a nossa que parece ter perdido a orientação e persegue satisfações a curto 

prazo. Ensinar a descobrir o que o Senhor quer de nós e como lhes podemos corresponder significa pôr-nos a 

caminho para crescer na própria vocação, na vereda da alegria autêntica. Assim, as palavras de Jesus à mãe de 

Tiago e João, e depois ao grupo inteiro dos discípulos, indicam o caminho para evitar a queda na inveja, na 

ambição e na adulação, tentações que estão sempre à espreita também entre nós cristãos. A exigência de 

aconselhar, advertir e ensinar não nos deve fazer sentir superiores aos outros, mas obriga-nos antes de tudo a 

penetrar em nós mesmos para verificar se somos coerentes com quanto exigimos dos outros. Não nos 

esqueçamos das palavras de Jesus: “Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que 

está no teu olho?” (Lc 6, 41). O Espírito Santo nos ajude a ser pacientes no suportar e humildes e simples no 

aconselhar. 

 

 

5. Aconselhar e ensinar  

Audiência geral - Quarta-feira, 23 de novembro de 2016 

A reflexão sobre as obras de misericórdia espiritual hoje diz respeito a duas ações fortemente interligadas entre 

elas: aconselhar os duvidosos e ensinar aos ignorantes, ou seja, a quantos não sabem. A palavra ignorante é 

demasiado forte, mas quer dizer aqueles que não sabem algo e aos quais se deve ensinar. São obras que se 

podem viver quer numa dimensão simples, familiar, ao alcance de todos, quer — especialmente a segunda, a de 

ensinar — num plano mais institucional, organizado. Pensemos, por exemplo, em quantas crianças sofrem 

ainda de analfabetismo. Não se pode compreender isto: num mundo onde o progresso técnico-científico chegou 

a um patamar tão alto, há crianças analfabetas! É uma injustiça. Quantas crianças sofrem por falta de instrução. 

É uma condição de grande injustiça que mina a própria dignidade da pessoa. Além disso, sem instrução tornam-

se facilmente reféns da exploração e de várias formas de degradação social. 

A Igreja, ao longo dos séculos, sentiu a exigência de se comprometer no âmbito da instrução porque a sua 

missão de evangelização comporta o empenho de restituir dignidade aos mais pobres. Desde o primeiro 

exemplo de uma “escola” fundada precisamente aqui em Roma por São Justino, no segundo século, para que os 

cristãos conhecessem melhor a Sagrada Escritura, até São José de Calasanz, que abriu as primeiras escolas 

populares gratuitas da Europa, temos uma longa lista de santos e santas que em várias épocas levaram instrução 

aos mais desfavorecidos, sabendo que através deste caminho teriam ultrapassado a miséria e a discriminação. 

Quantos cristãos, leigos, irmãos e irmãs consagrados, sacerdotes dedicaram a própria vida à instrução, à 

educação das crianças e dos jovens. Isto é grande: convido-vos a prestar-lhe uma homenagem com uma 

calorosa salvas de palma! [aplauso dos fiéis]. Estes pioneiros da instrução tinham compreendido profundamente 

a obra de misericórdia, tornando-a um estilo de vida capaz de transformar a própria sociedade. Através de um 

trabalho simples e com poucas estruturas souberam restituir dignidade a muitas pessoas! E a instrução que 

proporcionavam era muitas vezes orientada também para o trabalho. Mas pensemos em São João Bosco, que 

preparava os meninos de rua para o trabalho, com o oratório e também com as escolas, os ofícios. Foi assim que 

surgiram muitas e diversas escolas profissionais, que habilitavam para o trabalho e educavam nos valores 

humanos e cristãos. Portanto, a instrução é deveras uma forma peculiar de evangelização. 

Quanto mais cresce a instrução, mais as pessoas adquirem certezas e consciências, das quais todos necessitamos 

na vida. Uma boa instrução ensina-nos o método crítico, que inclui também um certo tipo de dúvida, útil para 

colocar perguntas e verificar os resultados alcançados, em vista de um conhecimento maior. Mas a obra de 

misericórdia de aconselhar os duvidosos não diz respeito a este tipo de dúvida. Ao contrário, expressar a 
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misericórdia para com os duvidosos equivale a aliviar aquela dor e aquele sofrimento que provém do medo e da 

angustia que são consequências da dúvida. Portanto, é um ato de verdadeiro amor com o qual se tenciona apoiar 

uma pessoa na debilidade provocada pela incerteza. 

Penso que alguém poderia questionar-me: “Padre, mas eu tenho tantas dúvidas sobre a fé, o que devo fazer? O 

senhor nunca tem dúvidas?”. Tenho muitas... Certamente nalguns momentos as dúvidas surgem para todos! As 

dúvidas mexem com a fé, no sentido positivo, são o sinal de que queremos conhecer melhor e mais 

profundamente a Deus, Jesus, e o mistério do seu amor por nós. “Mas, tenho esta dúvida: procuro, estudo, vejo 

e peço conselhos sobre como agir”. Estas são dúvidas que fazem crescer! Por conseguinte, é bom que façamos 

algumas perguntas sobre a nossa fé, porque deste modo somos impelidos a aprofundá-la. Todavia, as dúvidas 

devem ser também ultrapassadas. Por isso é necessário ouvir a Palavra de Deus, e compreender o que nos 

ensina. Um caminho importante que pode ajudar muito neste sentido é a catequese, com a qual o anúncio da fé 

vem ao nosso encontro no concreto da vida pessoal e comunitária. E há, ao mesmo tempo, outro caminho 

igualmente importante, o de viver o mais possível a fé. Não façamos da fé uma teoria abstrata onde as dúvidas 

se multiplicam. Ao contrário, façamos da fé a nossa vida. Procuremos praticá-la no serviço aos irmãos, 

especialmente dos mais necessitados. E então muitas dúvidas esvaecem, porque sentimos a presença de Deus e 

a verdade do Evangelho no amor que, sem o nosso mérito, habita em nós e compartilhemos com os outros. 

Como podemos observar, queridos irmãos e irmãs, também estas duas obras de misericórdia não estão distantes 

da nossa vida. Cada um de nós pode comprometer-se em vivê-las para pôr em prática a palavra do Senhor 

quando diz que o mistério do amor de Deus não foi revelado aos sábios e aos inteligentes, mas aos pequeninos 

(cf. Lc 10, 21; Mt 11, 25-26). Portanto, o ensinamento mais profundo que somos chamados a transmitir e a 

certeza mais verdadeira para sair da dúvida, é o amor de Deus com o qual fomos amados (cf. 1 Jo 4, 10). Um 

grande amor, gratuito e concedido para sempre. Deus nunca retrocede com o seu amor! Vai sempre em frente e 

espera; doa para sempre o seu amor, do qual devemos sentir grande responsabilidade, para sermos o seu 

testemunho oferecendo misericórdia aos nossos irmãos. 

 

 

 6. Rezara Deus pelos vivos e pelos defuntos 

Audiência geral - Quarta-feira, 30 de novembro de 2016 

 

  

A última obra de misericórdia espiritual pede que se reze pelos vivos e pelos defuntos. Ao seu lado podemos pôr 

também a última obra de misericórdia corporal que exorta a sepultar os mortos. Este último pedido pode 

parecer estranho, mas nalgumas regiões do mundo nas quais se vive sob o flagelo da guerra, com 

bombardeamentos que dia e noite semeiam medo e vítimas inocentes, esta obra é tristemente atual. A Bíblia 

oferece um bonito exemplo a este propósito: o do velho Tobit, o qual, arriscando a própria vida, sepultava os 

mortos apesar da proibição do rei (cf. Tb 1, 17-19; 2, 2-4). Também hoje há quem põe em risco a vida para dar 

sepultura às pobres vítimas das guerras. Por conseguinte, esta obra de misericórdia corporal não está distante da 

nossa existência diária. E faz-nos pensar no que acontece na Sexta-Feira Santa, quando a Virgem Maria, com 

João e algumas mulheres estavam ao pé da cruz de Jesus. Depois da sua morte, veio José de Arimateia, um 

homem rico, membro do Sinédrio que se tornou discípulo de Jesus, e ofereceu-lhe o seu sepulcro novo, 

escavado na rocha. Foi pessoalmente ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus: uma verdadeira obra de 

misericórdia realizada com grande coragem (cf. Mt 27, 57-60)! Para os cristãos, a sepultura é um ato de piedade 

e também de grande fé. Depomos no túmulo o corpo dos nossos entes queridos com a esperança da sua 

ressurreição (cf. 1 Cor 15, 1-34). Este rito permanece muito forte e sentido no nosso povo, e encontra 

ressonâncias especiais no mês de novembro dedicado em particular à recordação e à oração pelos defuntos. 
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Rezar pelos defuntos, antes de tudo, é um sinal de gratidão pelo testemunho que nos deixaram e pelo bem que 

praticaram. É uma ação de graças ao Senhor por no-los ter doado e pelo seu amor e amizade. A Igreja reza 

pelos defuntos de modo particular durante a Santa Missa. O sacerdote diz: “Recordai Senhor dos vossos fiéis 

que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Doai, Senhor, a eles e a todos os que repousam 

em Cristo, a beatitude, a luz e a paz” (Cânone romano). Uma recordação simples, eficaz, cheia de significado, 

porque confia os nossos entes queridos à misericórdia de Deus. Rezemos com esperança cristã para que estejam 

com Ele no paraíso, na expectativa de nos encontrarmos naquele mistério de amor que não compreendemos, 

mas que sabemos ser verdadeiro porque é uma promessa que Jesus fez. Todos ressuscitaremos e 

permaneceremos para sempre com Jesus, com Ele. 

A recordação dos fiéis defuntos não deve fazer com que nos esqueçamos de rezar também pelos vivos, que 

conosco diariamente enfrentam as provações da vida. A necessidade desta oração é ainda mais evidente se a 

pusermos à luz da profissão de fé que diz: “Creio na comunhão dos santos”. É o mistério que exprime a beleza 

da misericórdia que Jesus nos revelou. De facto, a comunhão dos santos indica que todos estamos imersos na 

vida de Deus e vivemos no seu amor. Todos, vivos e defuntos, estamos na comunhão, isto é, como uma união; 

unidos na comunidade de quantos receberam o Batismo, e de quantos se nutriram do Corpo de Cristo e fazem 

parte da grande família de Deus. Todos somos a mesma família, unidos. E por isso rezemos uns pelos outros. 

Quantos modos diversos temos para rezar pelo nosso próximo! Todos são válidos e aceites por Deus se feitos 

com o coração. Penso de maneira particular nas mães e pais que abençoam os seus filhos de manhã e à noite. 

Ainda permanece este hábito nalgumas famílias: abençoar o filho é uma oração; penso na oração pelos doentes, 

quando vamos visitá-los e rezamos por eles; na intercessão silenciosa, às vezes com as lágrimas, em muitas 

situações difíceis pelas quais rezar. Ontem veio à Missa em Santa Marta um homem bom, um empresário. 

Aquele homem jovem deve fechar a sua fábrica porque não consegue mantê-la e chorava dizendo: “Não tenho 

coragem de deixar sem trabalho mais de cinquenta famílias. Poderia declarar a falência da empresa: volto para 

casa com o meu dinheiro, mas o meu coração chorará a vida inteira por estas cinquenta famílias”. Eis um bom 

cristão que reza com as obras: veio à missa para rezar a fim de que o senhor lhe indique uma solução, não só 

para ele, mas para as cinquenta famílias. Este é um homem que sabe rezar, com o coração e com as ações, sabe 

orar pelo próximo. Está numa situação difícil. E não procura a saída mais fácil: “Que se arranjem eles”. Este é 

um cristão. Fez-me muito bem ouvi-lo! E talvez haja tantos como ele, hoje, neste momento em que muitas 

pessoas sofrem pela falta de trabalho; penso também no agradecimento por uma boa notícia sobre um amigo, 

um parente, um colega... “Obrigado, Senhor, por esta boa coisa!”, também isto é rezar pelos outros! Agradecer 

ao Senhor quando as coisas correm bem. Às vezes, como diz São Paulo, “não sabemos como rezar de modo 

conveniente, mas o próprio Espírito intercede com gemidos inexprimíveis” (Rm 8, 26). É o Espírito que ora 

dentro de nós. Portanto, abramos o nosso coração de maneira que o Espírito Santo, perscrutando os desejos que 

estão no mais profundo de nós, possa purificá-los e realizá-los. Contudo, por nós e pelos outros, peçamos 

sempre que se faça a vontade de Deus, como no Pai-Nosso, porque a sua vontade é certamente o maior bem, o 

bem de um Pai que nunca nos abandona: rezar e deixar que o Espírito Santo reze em nós. Isto é bonito na vida: 

rezar agradecendo, louvando a Deus, pedindo algo, chorando quando há uma dificuldade, como aquele homem. 

Mas o coração esteja sempre aberto ao Espírito para que reze em nós, conosco e por nós. 

Concluindo estas catequeses sobre a misericórdia, comprometamo-nos a rezar uns pelos outros para que as 

obras de misericórdia corporais e espirituais se tornem cada vez mais o estilo da nossa vida. As catequeses, 

como disse no início, acabam aqui. Fizemos o percurso das catorze obras de misericórdia mas a misericórdia 

continua e devemos exercê-la nestes catorze modos. 

 

 


