
“Misericordiosos como o Pai” 

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

Introdução: 

Em peregrinação a caminho da Porta da Misericórdia 
 

“A peregrinação é um sinal peculiar no Ano Santo, enquanto ícone do caminho que cada pessoa realiza na sua 

existência. A vida é uma peregrinação e o ser humano é viator, um peregrino que percorre uma estrada até à meta 

anelada. Também para chegar à Porta Santa, tanto em Roma como em cada um dos outros lugares, cada pessoa deverá 

fazer, segundo as próprias forças, uma peregrinação. Esta será sinal de que a própria misericórdia é uma meta a 

alcançar que exige empenho e sacrifício. Por isso, a peregrinação há-de servir de estímulo à conversão: ao atravessar 

a Porta Santa, deixar-nos-emos abraçar pela misericórdia de Deus e comprometer-nos-emos a ser misericordiosos 

com os outros como o Pai o é connosco.” 

(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 14) 

 

Evangelho segundo São Lucas 10, 25-37 
 

Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? 

Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? 

Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de 

todo o teu pensamento; e a teu próximo como a ti mesmo. 

Falou-lhe Jesus: Respondeste bem; faze isto e viverás. 

Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? 

Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram; e depois 

de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. 

Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. 

Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. 

Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. 

Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho; colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o 

a uma hospedaria e tratou dele. 

No dia seguinte, tirou dois denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele e, quanto gastares a mais, na volta 

to pagarei. 

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. 

  


