
“Misericordiosos como o Pai” 

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

 

1ª Etapa: o caminho para Jericó: ver os seus ferimentos 

Tal como sou, sem medo, apresento a minha vida ao Pai das misericórdias. 

Capela de Maria, refúgio dos pecadores 
  

“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.” (Lc 10, 30-32) 

 
Nesta primeira etapa do nosso percurso, fiquemos em silêncio, desçamos ao nosso coração e perguntemo-nos: na 

minha vida, o que se assemelha ao caos de Jericó? Por que “mau caminho” me deixei levar? Que desejo de conversão 

é que o Senhor depositou no meu coração? 

“O meu convite à conversão dirige-se, com insistência ainda maior, àquelas pessoas que estão longe da graça de Deus 

pela sua conduta de vida.” 

(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 19) 

 

Ato de contrição 
Meu bom Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido por ter feito pecado, pois ofendi a vós tão bom, 

e mereci ser castigado neste mundo e no outro; mas perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém. 

 

Exame de consciência proposto pelo Papa Francisco 
 

“O Senhor Jesus indica as etapas da peregrinação através das quais é possível atingir esta meta: « Não julgueis e 

não sereis julgados; não condeneis e não sereis condenados; perdoai e sereis perdoados. Dai e ser-vos-á dado: uma 

boa medida, cheia, recalcada, transbordante será lançada no vosso regaço. A medida que usardes com os outros será 

usada convosco » (Lc 6, 37-38). Ele começa por dizer para não julgar nem condenar. Se uma pessoa não quer incorrer 

no juízo de Deus, não pode tornar-se juiz do seu irmão. É que os homens, no seu juízo, limitam-se a ler a superfície, 

enquanto o Pai vê o íntimo. Que grande mal fazem as palavras, quando são movidas por sentimentos de ciúme e 

inveja! Falar mal do irmão, na sua ausência, equivale a deixá-lo mal visto, a comprometer a sua reputação e deixá-lo 

à mercê das murmurações. Não julgar nem condenar significa, positivamente, saber individuar o que há de bom em 

cada pessoa e não permitir que venha a sofrer pelo nosso juízo parcial e a nossa pretensão de saber tudo. Mas isto 

ainda não é suficiente para se exprimir a misericórdia. Jesus pede também para perdoar e dar. Ser instrumentos do 



perdão, porque primeiro o obtivemos nós de Deus. Ser generosos para com todos, sabendo que também Deus 

derrama a sua benevolência sobre nós com grande magnanimidade.” 

(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 14) 

“O perdão das ofensas torna-se a expressão mais evidente do amor misericordioso e, para nós cristãos, é um 

imperativo de que não podemos prescindir. Tantas vezes, como parece difícil perdoar! E, no entanto, o perdão é o 

instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração. Deixar de lado o ressentimento, 

a raiva, a violência e a vingança são condições necessárias para se viver feliz. Acolhamos, pois, a exortação do Apóstolo: 

« Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento » (Ef 4, 26). E sobretudo escutemos a palavra de Jesus que 

colocou a misericórdia como um ideal de vida e como critério de credibilidade para a nossa fé: « Felizes os 

misericordiosos, porque alcançarão misericórdia » (Mt 5, 7) é a bem-aventurança a que devemos inspirar-nos, com 

particular empenho, neste Ano Santo.” 

(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 9) 

 

“Não podemos escapar às palavras do Senhor, com base nas quais seremos julgados: se demos de comer a quem tem 

fome e de beber a quem tem sede; se acolhemos o estrangeiro e vestimos quem está nu; se reservamos tempo para 

visitar quem está doente e preso (cf. Mt 25, 31-45). De igual modo ser-nos-á perguntado se ajudamos a tirar da dúvida, 

que faz cair no medo e muitas vezes é fonte de solidão; se fomos capazes de vencer a ignorância em que vivem milhões 

de pessoas, sobretudo as crianças desprovidas da ajuda necessária para se resgatarem da pobreza; se nos detivemos 

junto de quem está sozinho e aflito; se perdoamos a quem nos ofende e rejeitamos todas as formas de ressentimento 

e ódio que levam à violência; se tivemos paciência, a exemplo de Deus que é tão paciente connosco; enfim se, na 

oração, confiamos ao Senhor os nossos irmãos e irmãs. Em cada um destes « mais pequeninos », está presente o 

próprio Cristo. A sua carne torna-se de novo visível como corpo martirizado, chagado, flagelado, desnutrido, em fuga 

... a fim de ser reconhecido, tocado e assistido cuidadosamente por nós. Não esqueçamos as palavras de São João da 

Cruz: « Ao entardecer desta vida, examinar-nos-ão no amor ».” 

(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 15) 

“Penso de modo particular nos homens e mulheres que pertencem a um grupo criminoso, seja ele qual for. Para 

vosso bem, peço-vos que mudeis de vida. Peço-vo-lo em nome do Filho de Deus que, embora combatendo o pecado, 

nunca rejeitou qualquer pecador. Não caiais na terrível cilada de pensar que a vida depende do dinheiro e que, à vista 

dele, tudo o mais se torna desprovido de valor e dignidade. Não passa de uma ilusão. Não levamos o dinheiro connosco 

para o além. O dinheiro não nos dá a verdadeira felicidade. A violência usada para acumular dinheiro que transuda 

sangue não nos torna poderosos nem imortais. Para todos, mais cedo ou mais tarde, vem o juízo de Deus, do qual 

ninguém pode escapar. 

O mesmo convite chegue também às pessoas fautoras ou cúmplices de corrupção. Esta praga putrefacta da sociedade 

é um pecado grave que brada aos céus, porque mina as próprias bases da vida pessoal e social. A corrupção impede 

de olhar para o futuro com esperança, porque, com a sua prepotência e avidez, destrói os projectos dos fracos e 

esmaga os mais pobres. É um mal que se esconde nos gestos diários para se estender depois aos escândalos públicos. 

A corrupção é uma contumácia no pecado, que pretende substituir Deus com a ilusão do dinheiro como forma de 

poder. É uma obra das trevas, alimentada pela suspeita e a intriga. Corruptio optimi pessima: dizia, com razão, São 

Gregório Magno, querendo indicar que ninguém pode sentir-se imune desta tentação. Para a erradicar da vida pessoal 

e social são necessárias prudência, vigilância, lealdade, transparência, juntamente com a coragem da denúncia. Se não 

se combate abertamente, mais cedo ou mais tarde torna-nos cúmplices e destrói-nos a vida. 

Este é o momento favorável para mudar de vida! Este é o tempo de se deixar tocar o coração.” 

(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 19) 

  


