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COMUNIDADE BOM PASTOR 

Associação Privada de Fiéis 

 

Retiro: “O que é a misericórdia para você?” 

 

A misericórdia é a palavra-chave para indicar o agir de Deus para conosco. Ele não 

Se limita a afirmar o seu amor, mas torna-o visível e palpável. Aliás, o amor 

nunca poderia ser uma palavra abstrata. Por sua própria natureza, é vida 

concreta: intenções, atitudes, comportamentos que se verificam na atividade de 

todos os dias. A misericórdia de Deus é a sua responsabilidade por nós. Ele sente-

Se responsável, isto é, deseja o nosso bem e quer ver-nos felizes, cheios de 

alegria e serenos. E, em sintonia com isto, se deve orientar o amor misericordioso 

dos cristãos. Tal como ama o Pai, assim também amam os filhos. Tal como Ele é 

misericordioso, assim somos chamados também nós a ser misericordiosos uns 

para com os outros”. (MV 9) 

 

1) O que é misericórdia?  

Deixar que os irmãos possam responder a pergunta. 

“A misericórdia de Deus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta, 

pela qual Ele revela o seu amor como o de um pai e de uma mãe que se comovem 

pelo próprio filho até ao mais íntimo das suas vísceras. Trata-se de um amor 
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visceral. Provém do íntimo como um sentimento profundo, natural, feito 

de ternura e compaixão, de indulgência e perdão”. (MV 6) 

 

“É fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia: 

é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia: é o ato 

último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia: é a lei 

fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros 

o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia: é o caminho que une 

Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para 

sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Há momentos em que somos 

chamados, de maneira ainda mais intensa, a fixar o olhar na misericórdia, para 

nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai”.  (MV 2 e 3) 

Isa. 49,15 e Sal. 102,13 

 

2) A oração como experiência de misericórdia  

“É significativo que a oração diária da Igreja comece com estas palavras:              

« Deus, vinde em nosso auxílio! Senhor, socorrei-nos e salvai-nos » (Sal 69, 2). O 

auxílio que invocamos é já o primeiro passo da misericórdia de Deus para conosco. 

Ele vem para nos salvar da condição de fraqueza em que vivemos. E a ajuda d’Ele 

consiste em fazer-nos sentir a sua presença e proximidade. Dia após dia, tocados 

pela sua compaixão, podemos também nós tornar-nos compassivos para com 

todos”. (MV 14) 

 

Reflexão: Luc. 18,10-13. O que é importante na vida de oração? O 

autoconhecimento. Que parte de mim não estou enfrentando e que precisa 

realmente da minha oração?  

 

3) Justiça e misericórdia 

“Não são dois aspectos em contraste entre si, mas duas dimensões de uma única 

realidade que se desenvolve gradualmente até atingir o seu clímax na plenitude do 

amor. ... Para superar a perspectiva legalista, seria preciso lembrar que, na 

Sagrada Escritura, a justiça é concebida essencialmente como um 
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abandonar-se confiante à vontade de Deus” .... “Diante da visão de uma 

justiça como mera observância da lei, que julga dividindo as pessoas em justos e 

pecadores, Jesus procura mostrar o grande dom da misericórdia que busca os 

pecadores para lhes oferecer o perdão e a salvação. Compreende-se que Jesus, 

por causa desta sua visão tão libertadora e fonte de renovação, tenha sido 

rejeitado pelos fariseus e os doutores da lei. Estes, para ser fiéis à lei, limitavam-

se a colocar pesos sobre os ombros das pessoas, anulando porém a misericórdia 

do Pai. O apelo à observância da lei não pode obstaculizar a atenção às 

necessidades que afetam a dignidade das pessoas. A propósito, é muito 

significativo o apelo que Jesus faz ao texto do profeta Oseias: « Eu quero a 

misericórdia e não os sacrifícios » (6, 6). Jesus afirma que, a partir de agora, a 

regra de vida dos seus discípulos deverá ser aquela que prevê o primado da 

misericórdia, como Ele mesmo dá testemunho partilhando a refeição com os 

pecadores”  .....  A justiça de Deus torna-se agora a libertação para quantos estão 

oprimidos pela escravidão do pecado e todas as suas consequências. A justiça de 

Deus é o seu perdão (cf. Sl 50, 11-16).   (MV 20) 

 

4) As Palavras de Jesus, fonte de misericórdia 

« Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não sereis condenados; 

perdoai e sereis perdoados. Dai e ser-vos-á dado: uma boa medida, cheia, 

recalcada, transbordante será lançada no vosso regaço. A medida que usardes 

com os outros será usada convosco » (Lc 6, 37-38). Ele começa por dizer para não 

julgar nem condenar. Se uma pessoa não quer incorrer no juízo de Deus, não 

pode tornar-se juiz do seu irmão. É que os homens, no seu juízo, limitam-se a ler 

a superfície, enquanto o Pai vê o íntimo. Que grande mal fazem as 

palavras, quando são movidas por sentimentos de ciúme e inveja! Falar mal do 

irmão, na sua ausência, equivale a deixá-lo mal visto, a comprometer a sua 

reputação e deixá-lo à mercê das murmurações. Não julgar nem condenar 

significa, positivamente, saber individuar o que há de bom em cada pessoa e não 

permitir que venha a sofrer pelo nosso juízo parcial e a nossa pretensão de saber 

tudo. Mas isto ainda não é suficiente para se exprimir a misericórdia. Jesus pede 

também para perdoar e dar. Ser instrumentos do perdão, porque primeiro o 
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obtivemos nós de Deus. Ser generosos para com todos, sabendo que também 

Deus derrama a sua benevolência sobre nós com grande magnanimidade”.(MV 14) 

 

5) Salmos, um mergulho na misericórdia 

« Paciente e misericordioso » é o binómio que aparece, frequentemente, no Antigo 

Testamento para descrever a natureza de Deus. Os Salmos, em particular, fazem 

sobressair esta grandeza do agir divino: « É Ele quem perdoa as tuas culpas e 

cura todas as tuas enfermidades. É Ele quem resgata a tua vida do túmulo e te 

enche de graça e ternura » (103/102, 3-4). ...    « Eterna é a sua misericórdia »: 

tal é o refrão que aparece em cada versículo do Salmo 136, ao mesmo tempo em 

que se narra a história da revelação de Deus. Em virtude da misericórdia, todos os 

acontecimentos do Antigo Testamento aparecem cheios dum valor salvífico 

profundo. A misericórdia torna a história de Deus com Israel uma história da 

salvação. O facto de repetir continuamente « eterna é a sua misericórdia », como 

faz o Salmo, parece querer romper o círculo do espaço e do tempo para inserir 

tudo no mistério eterno do amor. É como se se quisesse dizer que o homem, não 

só na história, mas também pela eternidade, estará sempre sob o olhar 

misericordioso do Pai. Não é por acaso que o povo de Israel tenha querido inserir 

este Salmo – o « grande hallel », como lhe chamam – nas festas litúrgicas mais 

importantes. 

 (MV 6 e 7) 

Salmos 24; 144; 145 e 146 

 

6)  “A Misericórdia é a força que tudo vence” 

“Nas parábolas dedicadas à misericórdia, Jesus revela a natureza de Deus como a 

de um Pai que nunca se dá por vencido enquanto não tiver dissolvido o pecado e 

superada a recusa com a compaixão e a misericórdia. ... Nestas parábolas Deus é 

apresentado sempre cheio de alegria, sobretudo quando perdoa. Nelas, 

encontramos o núcleo do Evangelho e da nossa fé, porque a misericórdia é 

apresentada como a força que tudo vence, enche o coração de amor e 

consola com o perdão”. (MV 9) 
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Este é o momento favorável para mudar de vida! Este é o tempo de se deixar 

tocar o coração. ... Permanecer no caminho do mal é fonte apenas de ilusão e 

tristeza. A verdadeira vida é outra coisa. Deus não se cansa de estender a mão. 

Está sempre disposto a ouvir ... basta acolher o convite à conversão ... (MV 19) 

Luc.15, 1-32 

Hb 4,16 – “Aproxime-mo-nos pois confiadamente do trono da graça, a fim de 

alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno” 

 

retiro realizado em 09 e 10 de abril 2016 
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