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aLerTa

Não se perturbe 
nem se escandalize

com aquilo de que é capaz 
a misericórdia de deus!

[
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Apresentação 

O Papa Francisco, profeta da miseri-
córdia, proclamou o ANO SANTO EX-
TRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA 
(8/12/2015-20/11/2016). O anúncio foi feito 
com estas palavras: “Pensei muitas vezes 
no modo como a Igreja pode tornar mais 
evidente a sua missão de ser testemunha da 
misericórdia. É um caminho que começa 
com uma conversão espiritual; e devemos 
fazer este caminho. Por isso decidi proclamar 
um Jubileu Extraordinário que tenha no seu 
centro a misericórdia de Deus. Será um Ano 
Santo da Misericórdia”, disse o Papa Francis-
co, no dia 13 de março, durante celebração 
da penitência, na Basílica de São Pedro, no 
Vaticano.

Atrevo-me a publicar esta minha reflexão 
sobre a misericórdia de Deus, porque tenho 
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certeza de que o Pai, tendo-se mostrado tão 
misericordioso em minha vida aqui na terra, 
o que não será lá?!

Acredito que, o que eu devo às pessoas, 
elas serão suficientemente caridosas para me 
perdoar; e que o Pai há de me conceder uma 
surpreendente anistia de misericórdia.

Ademais, a misericórdia é característica 
de nosso carisma dehoniano.

****************

Orar é escutar a Deus. Orar é eu me 
abrir para receber a Palavra de Deus. Orar 
é permitir que Deus me penetre com sua 
mensagem. Orar, pois, é muito mais do que 
falar a Deus: é aquietar-me, para que ele fale 
e eu escute.

Nesse espírito é que me sinto em condições 
de publicar este trabalho, resultado de muitos 
anos ouvindo o que Deus tem para dizer.

Também aí está a razão de eu não julgar 
atrevimento a tentativa de entrevistar Deus. 
Quem aderiu a Jesus Cristo e se comprometeu 
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com o Evangelho sabe perfeitamente qual é o 
pensamento de Deus. Triste por demais seria 
se eu não conhecesse o que Deus pretende 
para seus filhos e filhas e não soubesse expor 
o pensamento de Deus.

A Palavra de Deus é como a chuva que 
engravida o útero da terra e produz vida. 
Deixar-se engravidar pela Palavra de Deus 
é pôr-se a serviço da vida e da esperança, no 
amor (Is 55,10-11).

Com o correr dos anos, chega-se à ma-
turidade, à fase da síntese e da descoberta 
do essencial. Entende-se, então, que a vida 
propõe desafios. Faz propostas, mas não dá 
respostas nem oferece razões; a razão (as 
razões) do viver, em qualquer fase da vida 
a que se chegue é, principalmente, ponto de 
partida. Aceitar, pois, desafios é sinal de vita-
lidade. Encontrar razões para aceitar novos 
desafios é entusiasmo, porque entusiasmo é o 
que vem lá de dentro, das entranhas. Dizem 
que entusiasmo é ter Deus no coração.

Apresento este trabalho em duas partes: 
na primeira, a entrevista com Deus e, na 
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segunda, uma tentativa das “obras de mise-
ricórdia” atualizadas.

A Palavra de Deus ensina razões para 
viver e ser feliz!

É o que chamamos de amor!

São Paulo, no ano santo da misericórdia do Senhor
Pe. Augusto César Pereira SCJ
Dehoniano
peaugustocesar@yahoo.com.br


