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DE CORAçãO A CORAçãO!

Apresentação

A misericórdia alarga o nosso coração e é a marca registrada do 
cristão. É olhando para a vida e a ação de Jesus, que aprendemos a 
ter compaixão e misericórdia com a humanidade.

Num mundo tantas vezes sem sabor e sem coração, somos chama-
dos a ser testemunhas de que vale a pena acreditar nas pessoas, vale a 
pena viver a fé, vale a pena construir projetos de vida e esperança.

Este livro é uma costura comum, alinhavado por várias mãos, 
para ajudar-nos a perceber o quão importante é estar a serviço da 
vida, tendo como foco principal a misericórdia e a compaixão.

Dom Sergio da Rocha, nos leva a compreender como Jesus re-
vela o rosto misericordioso do Pai nos seus ensinamentos e nas suas 
ações, e como como nós devemos manifestar o rosto misericordioso 
de Deus, sendo sinais e testemunhas da misericórdia no mundo.

Padre João Carlos de Almeida – o Padre Joãozinho – nos convi-
da a olhar para Maria como a mãe que viveu de modo exemplar as 
obras de misericórdia do Coração de Jesus. Tendo como foco cen-
tral a oração da Salve Rainha, ele nos brinda com uma síntese oran-
te para vivermos uma vida de solidariedade para com os irmãos.

Padre Frédéric Fornos, nos propõe o “Caminho do Coração” 
como itinerário de formação do Apostolado da Oração (Rede 
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Misericórdia – de coração a coração

Mundial de Oração do Papa). O “Caminho do Coração” quer nos 
transformar em apóstolos da oração e discípulos missionários, levan-
do-nos a perceber os desafios do mundo com os olhos de Jesus, para 
mobilizar o coração através da oração e do compromisso com a vida.

Eduardo Machado nos provoca com o texto “Testemunhar o 
Amor, num mundo sem coração”. Se algum cristão busca o misté-
rio, mas não assume compromisso com a solidariedade e a miseri-
córdia, pode se perder no labirinto da alienação. A Espiritualidade 
do terceiro milênio terá que ter olhos e coração nos céus, e pés e 
mãos na terra. O plano de Deus para a humanidade supõe equilí-
brio entre Mistério e Solidariedade, Mística e Misericórdia.

Ir. Vânia de Oliveira, nos desafia a olhar, entrar e permanecer 
no Mistério do Coração de Cristo, nossa esperança e consolação, e 
sair para servir. Quando dizemos “Coração de Jesus” estamos nos 
referindo a toda a sua Pessoa, e por esse símbolo, expressamos a ri-
queza e a força do mistério do Senhor, bem como sua “fragilidade” 
para conosco, pecadores. Entendido em seu sentido sacramental, 
o palpitar do coração, muitas vezes silencioso aos nossos ouvidos 
humanos, testemunha que Deus, através de seu Filho Jesus, conti-
nua apostando em nós.

Finalmente, somos convidados a contemplar, olhar com os 
olhos da fé e da imaginação, o agir compassivo e misericordioso 
de Deus em cinco visitas de Jesus, narradas nos Evangelhos, que 
demonstram o modo como Jesus age e manifesta misericórdia: aco-
lhendo, colocando de pé, restaurando a saúde, conversando, fazen-
do refeição, devolvendo a vida, quebrando protocolos e leis.

Como disse o Papa Francisco, “a misericórdia torna o mundo 
menos frio”. O desejo é que ao ler e meditar este livro você possa fa-
zer a experiência de ter sido amado por Deus desde sempre. Como 
seguidores de Jesus, queremos colocar nossa vida a serviço, aque-
cendo os corações, iluminando trevas e temperando as relações 
com nosso testemunho. A nossa oração ganhará um dinamismo 
missionário, tão importante para revigorar a Igreja e manter-nos 
atentos aos desafios da humanidade.

Pe. Eliomar Ribeiro, SJ
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JESUS CRISTO,  
O ROSTO DA MISERICÓRDIA  

DO PAI
Dom Sergio da Rocha, arcebispo de Brasília1

O Papa Francisco, ao proclamar o Jubileu Extraordinário da Mi-
sericórdia, assim afirmou: “Jesus Cristo é o rosto da misericórdia 
do Pai. (...) Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu o seu 
clímax em Jesus de Nazaré” (MV 1). Com esta frase, o Santo Padre 
iniciou o documento de proclamação do Ano Santo. Por isso, esse 
documento foi denominado Misericordae vultus (MV), de acordo 
com o costume de se denominar um documento pontifício pelas 
primeiras palavras do texto, em latim. Tal expressão latina é tradu-
zida em português como “O rosto da misericórdia”. Assim sendo, 
“o rosto da misericórdia” ocupa lugar especial no documento pon-
tifício e no desenvolvimento do Jubileu Extraordinário da Miseri-
córdia. Entretanto, esse título tão significativo logo faz pensar so-
bre “qual é” ou “de quem é” o rosto da misericórdia a que se refere 
o Papa Francisco. Não é necessário muito esforço para responder a 
essa questão, pois o texto logo esclarece: “Jesus Cristo é o rosto da 
misericórdia do Pai”! 

1 Dom Sergio da Rocha é paulista, Doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade 
Lateranense de Roma. Em 2001 foi nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza-
CE, em 2007 foi transferido, assumindo Arcebispado de Teresina-PI. Em 2011 foi nomeado 
Arcebispo de Brasília-DF e, em 2015, foi eleito Presidente da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB).

Capítulo

1

15019_Misericordia_OP 43088.indd   9 9/6/16   9:52:34 AM



10

Misericórdia – de coração a coração

No Ano Santo Extraordinário, assim como durante toda a nos-
sa existência, somos chamados a contemplar o rosto misericordioso 
do Pai, com os olhos fixos em Jesus Cristo; a fazer a experiência 
da misericórdia divina na própria vida e a testemunhar a miseri-
córdia através de atitudes e ações concretas, de caráter pessoal e 
comunitário.

Nesta reflexão, não se pretende fazer uma síntese da “bula de 
proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia”, a Miseri-
cordiae Vultus, que foi bastante divulgada e continua acessível a to-
dos. O tema em pauta é considerado à luz desse valioso documento 
pontifício, mas incluindo também outras fontes do Magistério da 
Igreja a respeito da misericórdia, além da Sagrada Escritura, fonte 
maior da reflexão desenvolvida pelo próprio Papa. 

Para tanto, o tema proposto será desenvolvido em duas etapas. 
A primeira pretende nos ajudar a compreender como Jesus revela o 
rosto misericordioso do Pai nos seus ensinamentos e nas suas ações. 
A segunda aborda o modo como nós devemos manifestar o rosto 
misericordioso de Deus, como Igreja, assim como pessoalmente, 
pois como cristãos e membros da Igreja, nós somos chamados a ser 
sinais e testemunhas da misericórdia de Deus no mundo.

1. Como Jesus revela o Rosto Misericordioso do Pai?

1.1 Jesus nos revela o Rosto Misericordioso do Pai pela 

Palavra
“A missão que Jesus recebeu do Pai foi a de revelar o mistério do 
amor divino na sua plenitude”, pois “Deus é amor” (cf. MV 7). 
Entre nós, frequentemente se ouve dizer que “a boca fala do que o 
coração está cheio” (cf. Lc 6,45). Assim sendo, podemos dizer que as 
palavras de Jesus brotam de um coração cheio de misericórdia. Por 
isso, “todos os cobradores de impostos e outros pecadores se aproxi-
mavam de Jesus para o ouvir” (Lc 15,1)2. Os que eram desprezados 
por serem considerados pecadores públicos sentiam-se atraídos por 
Jesus, querendo escutá-lo, experimentando a sua misericórdia por 
meio das suas palavras. Jesus nos revela a misericórdia do Pai através 

2 Todas as citações bíblicas dos artigos são tiradas da Bíblia, Mensagem de Deus. [N. do E.]
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Jesus Cristo, o rosto da misericórdia do Pai

dos seus ensinamentos, especialmente pelas “parábolas dedicadas 
à misericórdia” (MV 9), acerca da ovelha perdida, da moeda perdi-
da, do Pai Misericordioso ou Filho Pródigo e do Bom Samaritano. 
Jesus ensinou a misericórdia através do perdão sem limites, na “pa-
rábola do servo sem compaixão” (MV 9) e do amor aos inimigos. Ele 
deixou-nos a oração que nos ensina a pedir perdão ao Pai, dispostos 
a perdoar os irmãos. Proclamou como “Felizes os misericordiosos 
porque serão tratados com misericórdia” (Mt 5,7).

O belíssimo capítulo quinze do Evangelho segundo São Lucas 
narra as parábolas da misericórdia, postas em relevo pelo Papa 
Francisco na Misericordiae Vultus. Para bem compreender o seu 
sentido, é importante considerar o que São Lucas declara logo no 
início: “os fariseus e os escribas murmuravam contra Jesus” porque 
ele acolhia os pecadores e fazia refeição com eles (cf. Lc 15,1-2). 
Em resposta, Jesus contou as parábolas da ovelha perdida, da mu-
lher que encontra a moeda perdida e a célebre parábola conhecida 
como “filho pródigo”, mas que pode ser chamada parábola do 
“Pai misericordioso”.

A rica mensagem dessas parábolas pode ser resumida em três 
pontos principais. O primeiro se refere à misericórdia de Deus para 
com os pecadores, ressaltada por Jesus. Deus é o Pai misericordioso 
com o coração e os braços sempre abertos para acolher o filho que 
erra e quer retornar a casa. Deus é Pastor que não desiste de pro-
curar a ovelha perdida. O segundo é a alegria de encontrar o que 
estava perdido: o Pai se comove com o retorno do filho a casa; o 
pastor se alegra por encontrar a ovelha perdida; a mulher faz festa 
com as vizinhas por reencontrar a sua moeda. O terceiro é a recusa 
do irmão mais velho em admitir o perdão dado pelo Pai ao irmão 
que errou, em oferecer-lhe também o perdão e se alegrar com a sua 
volta. Além de revelar o rosto misericordioso do Pai, a parábola 
nos faz pensar no modo como tratamos os irmãos que erram. A 
recusa do filho mais velho retrata bem a atitude dos fariseus, muito 
diferente do modo de agir misericordioso de Jesus. Quem busca o 
rosto misericordioso do Pai é convidado a ser misericordioso para 
com o irmão que erra. 

Além disso, as parábolas da misericórdia nos convidam tam-
bém a reconhecer a nossa condição de ovelhas perdidas ou de 
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