
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catequeses do papa Francisco  
• Esperança cristã (A) 
• Família (A) 
• Igreja (A) 
• Misericórdia (A) 
• Profissão de fé (A) 
• Sacramentos e os Dons do Espírito Santo (Os) 
• Santa Missa (A) 



 

 

 
 
 

 
 

PAPA FRANCISCO 

A M ISER IC  ÓRDIA   



 

 

1ª edição, 2018 

 
© PAULUS – 2018 

Rua Francisco Cruz, 229 
04117-091 São Paulo (Brasil) 
Tel. (11) 5087-3700 
Fax (11) 5579-3627 
www.paulus.com.br 
editorial@paulus.com.br 

ISBN 978-85-349-4803-6 

© Libreria Editrice Vaticana 
00120 Cidade do Vaticano 

Direção editorial: Claudiano Avelino dos Santos 

Coordenação editorial: Danilo Alves Lima 
Iorlando Rodrigues Fernandes 

Editoração, impressão e acabamento: PAULUS 

Seja um leitor preferencial PAULUS 
Cadastre-se e receba informações 
sobre nossos lançamentos e nossas promoções: 
paulus.com.br/cadastro 
Televendas: (11) 3789-4000 / 0800 16 40 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) 

 

Francisco, Papa 
A misericórdia / Papa Francisco. São Paulo: Paulus, 2018. 

Coleção Catequeses do Papa Francisco 

ISBN 978-85-349-4803-6 

1. Deus − Misericórdia 2. Misericórdia 
3. Vida cristã I. Título. II. Série. 

 

18-18704 CDD-241.699 
 

Índice para catálogo sistemático 
1. Misericórdia: Cristianismo 241.699 

http://www.paulus.com.br/
mailto:editorial@paulus.com.br


5 

 

 

 

SUMÁRIO 

 
A MISERICÓRDIA NO ANTIGO TESTAMENTO 

O nome de Deus é “o Misericordioso” ― 9 
Deus da compaixão e da aliança ― 12 
Misericórdia e missão ― 15 
Misericórdia e justiça ― 17 
O Jubileu na Bíblia: justiça e condivisão ― 20 
Misericórdia e empenho ― 25 
Misericórdia e poder ― 28 
Misericórdia e correção ― 32 
Misericórdia e serviço ― 36 
Misericórdia e consolação ― 39 
O Tríduo Pascal no Jubileu da Misericórdia ― 43 
A misericórdia apaga o pecado ― 46 

 
A MISERICÓRDIA NOS EVANGELHOS 

O Evangelho da Misericórdia ― 53 
Misericórdia e esmola ― 56 
Quero misericórdia, não sacrifício ― 59 
As lágrimas da pecadora obtiveram-lhe o perdão ― 63 
Vai e faze a mesma coisa ― 66 
Misericórdia e reconciliação ― 70 
A ovelha perdida ― 73 
O Pai misericordioso ― 77 
Misericórdia como piedade ― 81 
Pobreza e misericórdia ― 83 
Oração: fonte de misericórdia ― 87 
A oração humilde obtém misericórdia ― 90 



6 

 

 

 

O primeiro sinal da misericórdia ― 94 
A misericórdia é luz ― 97 
Misericórdia e conversão ― 101 
A misericórdia purifica o coração ― 104 
Obras de misericórdia ― 107 
A consolação para uma mamãe ― 110 
A misericórdia: instrumento de comunhão ― 114 
A misericórdia oferece dignidade ― 117 
É a misericórdia que salva ― 121 
Misericórdia e redenção ― 124 
Aprendei de mim ― 127 
Misericordiosos como o Pai ― 131 
O perdão na cruz ― 135 

 
AS OBRAS DE MISERICÓRDIA 

Introdução ― 141 
Alimentar os famintos e saciar os sedentos ― 145 
Misericórdia e diálogo ― 149 
Acolher o estrangeiro e vestir o que está nu ― 152 
Visitar os enfermos e os encarcerados ― 156 
A misericórdia e a inclusão ― 160 
Suportar pacientemente as fraquezas do próximo ― 163 
Aconselhar e ensinar ― 166 
Rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos ― 170 

 
Índice das catequeses do papa Francisco 

(ordem alfabética) ― 175 
Índice das catequeses do papa Francisco 

(ordem cronológica) ― 176 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A M ISER IC  Ó RDIA   
NO A N T I G O  TES T A ME NT  O 



 

 

 



 

 

 
 

O NOME DE DEUS É "O MISERICORDIOSO" 
 

Hoje começamos as catequeses sobre a misericórdia 
segundo a perspectiva bíblica, de maneira a aprender a mi- 
sericórdia, ouvindo aquilo que o próprio Deus nos ensina 
mediante a sua Palavra. Comecemos a partir do Antigo Tes- 
tamento, que nos prepara e nos conduz à plena revelação de 
Jesus Cristo, em quem se manifesta a misericórdia do Pai. 

Na Sagrada Escritura, o Senhor é apresentado como 
“Deus misericordioso”. Este é o seu nome, através do qual 
ele nos revela, por assim dizer, a sua face e o seu coração. 
Como narra o livro do Êxodo, revelando-se a Moisés, ele 
mesmo assim se define: “Deus compassivo e misericordioso, 
lento para a ira, rico em bondade e em fidelidade”.1 Inclusive 
em outros textos, voltamos a encontrar essa fórmula, com 
algumas variações, não obstante se ponha sempre a ênfase 
na misericórdia e no amor de Deus, que nunca se cansa de 
perdoar.2 Vejamos juntos, uma por uma, estas palavras da 
Sagrada Escritura que nos falam de Deus. 

O Senhor é “misericordioso”: esse vocábulo evoca uma ati- 
tude de ternura, como a de uma mãe pelo seu filho. Com efeito, 
o termo hebraico usado pela Bíblia leva a pensar nas vísceras, 
ou então no ventre materno. Por isso, a imagem que sugere é a 
de um Deus que se comove e sente ternura por nós, como uma 
mãe quando pega o seu filho ao colo, unicamente desejosa de 
amar, proteger e ajudar, pronta a doar tudo, até a si mesma. Tal 
é a imagem que esse termo sugere. Portanto, um amor que se 
pode definir, no bom sentido, “visceral”. 

 
 

1 Ex 34,6. 
2 Cf. Gn 4,2; Gl 2,13; Sl 86,15; 103,8; 145,8; Ne 9,17. 

 
9 



3 Cf. Lc 15,11-32. 
4 Cf. Mt 13,24-30. 
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Depois, está escrito que o Senhor é “compassivo”, no 
sentido de que concede a graça, tem compaixão e, na sua 
grandeza, se debruça sobre quantos são frágeis e pobres, 
sempre pronto a acolher, compreender e perdoar. É como o 
pai da parábola tirada do Evangelho de Lucas:3 um pai que 
não se fecha no ressentimento pelo abandono do filho mais 
novo, mas, ao contrário, continua a esperá-lo – foi ele que o 
gerou! – e depois corre ao seu encontro e abraça-o, nem se- 
quer o deixa terminar a sua confissão – como se lhe tapasse 
a boca –, tão grandes são o amor e a alegria por tê-lo reen- 
contrado; e, em seguida, vai chamar também o filho mais 
velho, que se sente indignado e não quer festejar; o filho 
que permaneceu sempre em casa, mas vivia mais como um 
servo do que como um filho, e o pai debruça-se inclusive 
sobre ele, convida-o a entrar e procura abrir o seu coração 
ao amor, a fim de que ninguém seja excluído da festa da 
misericórdia. A misericórdia é uma festa! 

Desse Deus misericordioso também se diz que é “len- 
to para a ira”, literalmente, tem um “longo respiro”, ou seja, 
o amplo respiro da longanimidade e da capacidade de su- 
portar. Deus sabe esperar, os seus tempos não são os tem- 
pos impacientes dos homens. Ele é como o sábio agricultor 
que sabe esperar, dá tempo à boa semente para crescer, 
não obstante o joio.4 E, finalmente, o Senhor proclama-se 
“rico em bondade e em fidelidade”. Como é bonita essa de- 
finição de Deus! Ela contém tudo. Porque Deus é grande e 
poderoso, mas essa grandeza e poder revelam-se no amor 
a nós, que somos tão pequeninos, tão incapazes. A palavra 
“amor”, aqui utilizada, indica o carinho, a graça, a bonda- 
de. Não se trata do amor das telenovelas... É o amor que 



5 Sl 121,3-4.7-8. 
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dá o primeiro passo, que não depende dos méritos huma- 
nos, mas de imensa gratuidade. É a solicitude divina que 
nada pode impedir, nem sequer o pecado, porque ela sabe 
ir mais além do pecado, derrotar o mal e perdoá-lo. 

Uma “fidelidade” sem limites: eis a derradeira palavra 
da revelação de Deus a Moisés. A fidelidade de Deus nunca 
esmorece, porque o Senhor é o Guardião que, como recita o 
salmo, não adormece, mas vigia continuamente sobre nós, 
para nos levar à vida: 

“Ele não permitirá que os teus pés vacilem; 
não adormecerá aquele que te guarda. 
Não, não dormirá, 
não cairá no sono a sentinela de Israel. [...] 
O Senhor proteger-te-á de todo o mal; 
ele velará sobre a tua alma. 
O Senhor guardará os teus passos, 
agora e para sempre”.5 

 
Este Deus misericordioso é fiel na sua misericórdia, e 

São Paulo diz algo muito bonito: ainda que tu não lhe sejas 
fiel, contudo ele permanecer-te-á fiel, porque não pode re- 
negar-se a si mesmo. A fidelidade na misericórdia é precisa- 
mente o ser de Deus. E por isso Deus é totalmente e sempre 
confiável. A sua presença é firme e estável. Eis em que con- 
siste a certeza da nossa fé. E então, neste Jubileu da Miseri- 
córdia, confiemo-nos inteiramente a ele e experimentemos 
a alegria de ser amados por este “Deus compassivo e miseri- 
cordioso, lento para a ira, rico em bondade e em fidelidade”. 

 
Audiência geral 

13 de janeiro de 2016 
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