
“Misericordiosos como o Pai” 

Percurso jubilar da Misericórdia na Basílica do Sacré-Coeur de Montmartre 
 

4ª Etapa 

Com os santos de ontem e de hoje, tornamo-nos artesãos da misericórdia 

Capela de Santa Margarida-Maria: os atos de misericórdia e a intercedência dos 

santos 
 

“Qual destes três parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? 

Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai, e faze tu o mesmo.”  

(Lc 10, 36-37) 

 

“É meu vivo desejo que o povo cristão reflicta, durante o Jubileu, sobre as obras de misericórdia corporal e espiritual. 

Será uma maneira de acordar a nossa consciência, muitas vezes adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar 

cada vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina. A pregação de 

Jesus apresenta-nos estas obras de misericórdia, para podermos perceber se vivemos ou não como seus discípulos.” 

(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 15) 

 

- As obras de misericórdia corporal:  
dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos 

enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos.  

- As  obras de misericórdia espiritual:  
aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, 

suportar com paciência as pessoas molestas, rezar a Deus pelos vivos e defuntos. 

 

Propomo-nos realizar um ato de misericórdia, que inscreveremos num “bilhete de atos de misericórdia”, que 

depositaremos na Taça da Misericórdia perante o Senhor, após termos transposto a Porta da Misericórdia. 

 

No nosso compromisso de efetuar estes atos de misericórdia, confiamo-nos à intercedência dos santos da 

Misericórdia, particularmente os que vieram antes de nós em peregrinação a Montmartre, a fim de nos ajudarem a 

seguir os seus passos. 

  



 

“E a nossa oração estenda-se também a tantos Santos e Beatos que fizeram da misericórdia a sua missão vital.” 

(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 24) 

 

Litanias dos santos da misericórdia 
 

Com São Dinis, que deu a sua vida por amor para anunciar aos nossos pais a boa nova da Salvação, 

Senhor, rogamos-Te 

Com Santa Margarida-Maria, que comtemplou o Coração de Cristo ardente de amor por todos os homens, 

Senhor, rogamos-Te 

Com São Vicente de Paula, apóstolo incansável da caridade junto dos mais pobres e dos abandonados, 

Senhor, rogamos-Te 

Com São Luís Martin, testemunha da bondade de Deus na vida familiar, 

Senhor, rogamos-Te 

Com Santa Teresa do Menino Jesus, que se entregou confiantemente ao amor misericordioso de Deus, 

Senhor, rogamos-Te 

Com o bem-aventurado Charles de Foucauld, que recebeu a misericórdia de Jesus e sublinhou a sua bondade junto 

dos mais novos dos seus irmãos, 

Senhor, rogamos-Te 

Com Santa Faustina Kowalska, que foi chamada a entrar nas profundezas da misericórdia divina, 

Senhor, rogamos-Te 

Com São João XXIII, artesão da paz e da reconciliação entre os homens, 

Senhor, rogamos-Te 

Com o Santo João Paulo II, apóstolo da misericórdia divina para a Igreja do novo milénio, 

Senhor, rogamos-Te 

  


