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LEMA

• I. LEMA: “Sede misericordiosos 
como vosso Pai é misericordioso” 
Lc 6,36
•“Todos somos chamados a 

tornar-nos escritores viventes do 
Evangelho, portadores da Boa 
Nova a cada homem e mulher de 
hoje. 



LEMA

• Podemos fazê-lo praticando as obras 
corporais e espirituais de misericórdia, que 
são o estilo de vida do cristão.

•  Através destes gestos simples e vigorosos, 
mesmo se por vezes invisíveis, podemos 
visitar aqueles que passam necessidade,

• levando a ternura e a consolação de Deus”. 
(Papa Francisco)



1.1 Misericórdia, atitude fundamental do 
cristão

• A misericórdia é condição de nossa 
salvação. 

• Esta afirmação está fundamentada

• na Palavra de Deus, desde o Antigo 
Testamento, e atinge seu climax em 
Jesus de Nazaré. 



LEMA

• A misericórdia é fonte de alegria, 
serenidade e paz. 

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



LEMA

•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. 



LEMA

•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. (MV, 2)



LEMA

•O cristão é chamado a ser sinal do agir 
de Deus, nas suas realidades e, 
portanto, precisa fixar o olhar na 
misericórdia.

•O ser “sal, fermento e luz no mundo” 
somente torna-se realidade concreta 
quando somos testemunhas da 
misericórdia de Deus. 



LEMA

• A misericórdia nos impulsiona a sair do 
comodismo, nos faz ir ao encontro, nos 
conduz à tomada de consciência para o 
ser cristão na totalidade.

• 1 Andrade, P.F.C de & Bingemer, M.C. Secularização: novos desafios. Rio de 
Janeiro-RJ:

• Ed. PUC-Rio: São Paulo: Reflexão: 2016. p. 127



LEMA

• Viver a misericórdia impõe fazer a 
experiência da misericórdia do Pai. 

• Assim, é necessário fazermos o 
encontro com uma pessoa, Jesus 
Cristo, fixarmos nele nosso olhar e, no 
seu rosto misericordioso, podemos

• individuar o amor da Santíssima 
Trindade. 



LEMA

• Agora este amor tornou-se visível e 
palpável em toda a vida de Jesus. A sua 
pessoa não é senão amor, um amor 
que se dá gratuitamente. 



LEMA

•Nas parábolas dedicadas à 
misericórdia, Jesus revela o rosto do 
Pai. De forma especial citamos a da 
ovelha extraviada e da moeda perdida, 
e a do pai com os seus dois filhos (Lc 
15,1-32).

•  



LEMA

•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)



LEMA

• A parábola do filho pródigo contém um 
ensinamento profundo para cada um 
de nós. 

• 2 Ibid. p. 129

• 3 Miranda, M. de F. A Igreja que somos nós.1 ed. São Paulo: Paulinas, 2013. p. 187

• 4 Pagola, J.A. O caminho aberto por Jesus: João. Petrópolis,RJ:Vozes, 2013.p.18
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• 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 conosco. 



LEMA

•Deixar de lado o ressentimento, a 
raiva, a violência e a vingança são 
condições necessárias para se viver 
feliz. (MV, 9)

•O Papa João Paulo II enfatiza que Cristo 
não somente fala da misericórdia, ele a 
explica com o uso de comparações e 
parábolas, mas sobretudo Ele próprio 
encarna-a e personifica-a. 



LEMA

• Ele próprio é, em certo sentido, a 
misericórdia. 

• Para quem a vê n’Ele — e n’Ele a 
encontra —, Deus torna-se 
particularmente visível como Pai “rico 
em misericórdia”.(DM, 2)



LEMA

• A verdade revelada por Cristo a 
respeito de Deus «Pai das 
misericórdias » permite-nos vê-Lo 
particularmente próximo do homem, 
sobretudo quando este sofre, quando 
é ameaçado no próprio coração da sua 
existência e da sua dignidade. 



LEMA

• São impelidos a fazê-lo certamente 
pelo próprio Cristo, o qual, mediante o 
seu Espírito, continua operante no 
íntimo dos corações humanos.



•O mistério de Deus «Pai das 
misericórdias

• » revelado por Cristo torna-se, no 
contexto das ameaças atuais contra o 
homem, como que um singular apelo 
dirigido à Igreja. 

LEMA
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• Enfatizamos que Cristo, ao revelar o 
amor-misericórdia de Deus, exigia ao 
mesmo tempo dos homens que se 
deixassem guiar na própria vida pelo 
amor e pela misericórdia. (DM, 3)



LEMA

• Somente assim o evangelho é vivido, o 
testemunho da vida, do serviço ao 
Reino, é que satisfaz uma condição de 
capital importância, a fim de Deus se 
poder revelar na sua misericórdia para 
com o homem: «Os misericordiosos 
alcançarão misericórdia». (DM, 4)
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• Portanto, esta verdade revelada por 
Cristo nos escancara que o alicerce que 
suporta a vida da Igreja é a 
misericórdia. 

• Toda a sua ação pastoral deveria estar 
envolvida pela ternura com que se 
dirige aos crentes; 



LEMA

•  A credibilidade da Igreja passa pela
• estrada do amor misericordioso e 

compassivo. 
• A Igreja «vive um desejo  inexaurível 

de oferecer misericórdia».
• Talvez, demasiado tempo, nos
• tenhamos esquecido de apontar e 

viver o caminho da misericórdia.
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• A missão de anunciar a misericórdia de 
Deus, coração pulsante do Evangelho, 
é da Comunidade do Povo de Deus, é 
por meio dela que deve chegar ao 
coração e à mente de cada pessoa. 



LEMA

• É urgente que tornemos viva as palavras de 
João Paulo II: “A Igreja vive uma vida 
autêntica quando professa e proclama a 
misericórdia, o mais admirável atributo do 
Criador e do Redentor, e quando aproxima 
os homens das fontes da misericórdia do 
Salvador, das quais ela é depositária e 
dispensadora”. (MV, 11)
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• A Comunidade do Povo de Deus assume o 
comportamento do Filho de Deus, que vai

• ao encontro de todos sem excluir ninguém. 

• No nosso tempo, em que a Igreja está 
comprometida na nova evangelização, o tema da 
misericórdia exige ser reproposto com novo 
entusiasmo e uma ação pastoral renovada.

•  
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• É determinante para a Igreja e para a 
credibilidade do seu anúncio que viva e 
testemunhe, ela mesma, a 
misericórdia.
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• A sua linguagem e os seus gestos, para 
penetrarem no coração das pessoas e 
desafiá-las a encontrar novamente a 
estrada para regressar ao Pai, devem 
irradiar misericórdia.(MV, 12)

• A primeira verdade da Igreja é o amor 
de Cristo. 



LEMA

•Nas nossas paróquias, nas 
comunidades,

• nas associações e nos movimentos – 
em suma, onde houver cristãos –, 
qualquer pessoa deve poder encontrar 
um oásis de misericórdia.(

•MV, 12)



LEMA

• misericórdia e, além disso, tende a 
separar da vida e a tirar do coração 
humano a própria ideia da misericórdia. 

• A palavra e o conceito de misericórdia 
parecem causar mal-estar ao homem, o 
qual, graças ao enorme desenvolvimento 
da ciência e da técnica, 



LEMA

• Igreja “em saída” é levar o “oásis” da 
misericórdia em todos os ambientes 
que estamos vivendo. Não é mais 
possível ver a carência daqueles que 
estão nas periferias existenciais, sem 
agir para transformar suas realidades;



LEMA

• Com misericórdia sejamos os 
construtores

• da globalização da proximidade, da 
acolhida, do abraço e da ternura.

• Este é o objetivo do nosso lema. 



LEMA

• Estamos diante de um programa de 
vida

• tão comprometedor como rico de 
alegria e paz. O imperativo de Jesus é 
dirigido

• a quantos ouvem a sua voz (Lc 6, 27). 
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• Portanto, para ser capazes de 
misericórdia,

• devemos primeiro pôr-nos à escuta da 
Palavra de Deus. Isso significa

• recuperar o valor do silêncio, para 
meditar a Palavra que nos é dirigida. 
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•Deste modo, é possível contemplar a 
misericórdia de Deus e assumi-la como 
próprio estilo de vida.
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• Como Igreja, o MCC, em cada 
NCA/PCF, é chamado a cuidar das 
feridas

• de nossa sociedade, aliviá-las com o 
óleo da consolação, enfaixá-las com a

•misericórdia e tratá-las com a 
solidariedade e a atenção devidas. 
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•Os cursilhistas não podem cair na 
indiferença que humilha, na rotina que 
anestesia o espírito e impede de 
descobrir a novidade, no cinismo que 
destrói. 
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• Abramos os olhos para ver as misérias 
do mundo, as feridas de tantos irmãos 
e irmãs privados da própria dignidade 
e sintamo-nos desafiados a escutar o 
seu grito de ajuda. 
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•Que nossas mãos apertem as suas 
mãos e estreitemo-los a nós para que 
sintam o calor

• da nossa presença, da amizade e da 
fraternidade. 



LEMA

•Que o grito dos que estão

• nas periferias sociais e existenciais se 
torne o nosso e, juntos, possamos 
romper a barreira de indiferença que 
frequentemente reina soberana para 
esconder a hipocrisia e o egoísmo.(MV, 
15)
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•O MCC tem aumentada sua 
responsabilidade pois conhecemos a 
história de nosso Patrono São Paulo, 
que fez um percurso semelhante. 
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• Antes de encontrar Cristo no caminho 
de Damasco, a sua vida era dedicada a 
servir de maneira irrepreensível a 
justiça da lei (Fl 3,6). 
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• A conversão a Cristo levou-o a

• inverter a sua visão, a ponto de afirmar 
na Carta aos Gálatas: “Também nós

• acreditámos em Cristo Jesus, para 
sermos justificados pela fé em Cristo e 
não pelas obras da lei” (Gl 2,16)



LEMA

• A misericórdia não é contrária à 
justiça, mas exprime o 
comportamento de

•Deus para com o pecador, 
oferecendo-lhe uma nova 
possibilidade de se

• arrepender, converter e 
acreditar.(MV, 21)
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• A Igreja sente, fortemente, a urgência 
de anunciar a misericórdia de Deus.

• A sua vida é autêntica e credível, 
quando faz da misericórdia seu 
convicto anúncio. 
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• A Igreja é chamada, em primeiro lugar, 
a ser verdadeira testemunha da 
misericórdia,

• professando-a e vivendo-a como o 
centro da Revelação de Jesus Cristo.
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•Do coração da Trindade, do íntimo 
mais profundo do mistério de Deus, 
brota e flui incessantemente a grande 
torrente da misericórdia. 
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• Com o Lema proposto, estamos 
renovando o pedido do Papa Francisco 
para que a Igreja se faça eco da Palavra 
de Deus que ressoa, forte e 
convincente, como uma palavra e um 
gesto de perdão, apoio, ajuda e amor.


