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Entre outros escritos, esta dupla dimensão material e espiritual das obras de 
misericórdia é expressa por santo Agostinho através do binómio «dar e perdoar: 
dar dos bens que possuis e perdoar os males que sofres» .

Uma lista definitiva das obras de misericórdia não é confirmada até ao fim do 
primeiro milénio: provavelmente, só no século doze assistimos à fixação de uma 
lista estereotipada de sete obras de misericórdia, as chamadas corporais (seis 
do capítulo 25 de Mateus, mais a sepultura dos mortos referida no livro de Tobias: 
«Durante o reinado de salmanasar, eu dava muitas esmolas aos meus irmãos, 
fornecendo pão aos esfomeados e vestindo os nus, e se encontrava morto alguém 
da minha linhagem, atirado para junto dos muros de Nínive, dava-lhe sepultura. 
Enterrei também aqueles que senaquerib mandara matar, quando regressou, fu-
gindo da Judeia, durante o tempo do castigo que o rei do céu mandou sobre os que 
blasfemavam. De facto, na sua ira, o rei mandou matar a muitos. Eu, então, roubava 
os corpos para os sepultar. Depois, quando o rei procurava os corpos, não os con-
seguia encontrar» [Tobite 1, 16-18]), à qual se somará — com certeza pelo menos 
a partir de Tomás de Aquino — a lista das sete obras de misericórdia espirituais. 
Aliás, é bem conhecido o fascínio exercido pelo número sete e pelos septená-
rios sobre o espírito do homem medieval, a ponto de a Idade Média ter celebrado 
«o triunfo do sete»: «O sete é símbolo de ordem e de totalidade, síntese quase 
mágica de unidade e de multiplicidade». com o septenário, a multiplicidade das 
obras de misericórdia fica de certo modo sintetizada e dotada de unidade. Ainda 
na Idade Média, a par do septenário, desenvolve-se um sistema binário pelo qual, 
por exemplo, aos sete pecados se associam sete virtudes, muitas vezes descritas 
de modo correspondente e paralelo aos pecados.
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«As Obras de misericórdia vão orientar o nosso caminhar quaresmal 
refletindo domingo a domingo duas obras de misericórdia, uma 

corporal e uma espiritual, procurando que a vida em família e em 
comunidade possa, nessa semana, levar a uma vivência mais profunda 

de cada uma e promovendo a sua prática na nossa vida.»
Roteiro da Quaresma, Diocese de Viana do castelo

Ser misericordiosos
Jesus cristo, no relato do evangelho segundo Lucas, no contexto das bem-aven-
turanças, apresenta a «regra e ouro» que consiste em amar a todos, inclusive 
os inimigos; e acrescenta: «sede misericordiosos, como o vosso Pai é miseri-
cordioso» (Lucas 6, 36). Mais do que uma ordem, estas palavras de Jesus são 
a revelação de uma possibilidade: elas atestam a possibilidade do ser humano 
participar da misericórdia de Deus, ou seja, de dar vida, de mostrar ternura e amor, 
de perdoar, de co-sofrer com quem sofre, de sentir a unicidade do outro e de lhe 
estar próximo, de suportar o outro e de ter paciência com a sua lentidão e as suas 
incapacidades.

CORPORAIS
Dar de comer a quem tem fome;
Dar de beber a quem tem sede;

Vestir os nus;
Dar pousada aos peregrinos;

Assistir os doentes;
Visitar os presos;

sepultar os mortos.

ESPIRITUAIS
Dar bons conselhos;

Ensinar os ignorantes;
corrigir os que erram;
consolar os tristes;
Perdoar as injúrias;

suportar com paciência  
as fraquezas do nosso próximo;

Rezar a Deus por vivos e defuntos.

fonte: www.laboratoriodafe.net



Em várias passagens do Antigo Testamento, Deus é designado como «miseri-
cordioso e compassivo» — esse é o seu nome: «Deus misericordioso e clemente, 
vagaroso na ira, cheio de bondade e de fidelidade» (Êxodo 34, 6); «És um Deus mi-
sericordioso e compassivo, paciente e grande em bondade e fidelidade» (salmo 
86, 15); «O sENHOR é misericordioso e compassivo, é paciente e cheio de amor» 
(salmo 103, 8); «O sENHOR é bondoso e compassivo» (salmo 111, 4). Ora, no Novo 
Testamento, Jesus cristo, através da sua maneira de ser e de viver, apresenta-se 
como o rosto humano de Deus, isto é, da sua misericórdia e compaixão: «compa-
decido, Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: «Quero, fica purificado» (Marcos 
1, 41); «Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como 
ovelhas sem pastor» (Marcos 6, 34); «O senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: 
«Não chores» (Lucas 7, 13). O discípulo, cada um de nós, seguindo o Mestre, pela 
fé e pelo amor, também pode viver a misericórdia e a compaixão. Eis o caminho 
para alcançar o fruto de uma unidade profunda entre a fé e a caridade!

VIVER A MISERICÓRDIA Na Bíblia, a misericórdia não é apenas uma emoção, um 
sentimento perante o sofrimento do outro: ela nasce como ressonância aguda do 
sofrimento do outro dentro de mim mas, depois, torna-se ética, práxis e virtude. 
É o que acontece com o samaritano da parábola, que faz tudo o que está ao seu 
alcance para aliviar concretamente os sofrimentos daquele homem deixado mori-
bundo à beira do caminho: «‘E quem é o meu próximo?’. Tomando a palavra, Jesus 
respondeu: ‘certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos 
salteadores que, depois de o despojarem e encherem de pancadas, o abandona-
ram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sa-
cerdote que, ao vê-lo, passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita passou 
por aquele lugar e, ao vê-lo, passou adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, 
chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximou- se, ligou-lhe 
as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, 
levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando dois denários, 
deu-os ao estalajadeiro, dizendo: “Trata bem dele e, o que gastares a mais, pagar-
to-ei quando voltar”. Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem 
que caiu nas mãos dos salteadores?’. Respondeu: ‘O que usou de misericórdia para 
com ele’. Jesus retorquiu: ‘Vai e faz tu também o mesmo’» (Lucas 10, 29-37). A 
misericórdia deve ser feita: «Vai e faz tu também o mesmo» — diz Jesus cristo 
ao doutor da Lei, a quem contou a parábola do samaritano. Assim, os discípulos 
ficam a conhecer a vontade de Deus; e também sabem como eles próprios devem 
querê-la e praticá-la: seguindo as pegadas de Jesus cristo e aprendendo com Ele, 
que é «manso e humilde de coração» (Mateus 11, 29).

As obras de fé
Este texto foi elaborado a partir da obra de Luciano Manicardi intitulada «A caridade dá que fazer: Redescobrindo a 

atualidade das ‘obras de misericórdia’» (páginas 61 a 75) publicada em português pelas edições Paulinas.

ser misericordiosos e viver a misericórdia concretiza-se no mandamento do amor 
apresentado por Jesus cristo. Este amor só pode ser concreto e visível, efetivo e 
não simplesmente afetivo, operante e prático, e não só íntimo e inexpressivo. A 
carta de Tiago é muito clara ao recordar que a fé sem obras está «completamente 
morta»: «De que aproveita, irmãos, que alguém diga que tem fé, se não tiver 
obras de fé? Acaso essa fé poderá salvá-lo? se um irmão ou uma irmã estiverem 
nus e precisarem de alimento quotidiano, e um de vós lhes disser: ‘Ide em paz, 
tratai de vos aquecer e de matar a fome’, mas não lhes dais o que é necessário 
ao corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé: se ela não tiver obras, 
está completamente morta. Mais ainda: poderá alguém alegar sensatamente: ‘Tu 
tens a fé, e eu tenho as obras; mostra-me então a tua fé sem obras, que eu, pelas 
minhas obras, te mostrarei a minha fé» (Tiago 2, 14-18).

O Antigo Testamento já tinha enumerado algumas das obras visíveis da ca-
ridade, que constituem atos de libertação do pobre e do necessitado: «repartir o 
teu pão com os esfomeados, dar abrigo aos infelizes sem casa, atender e vestir 
os nus» (Isaías 58, 7).

O Novo Testamento encontra, na página do Juízo Universal de Mateus (25, 31-
46), uma exemplificação e uma lista de seis gestos de caridade que, se forem 
feitos a um pobre, a um pequeno, são feitos, de facto, ao próprio Jesus cristo: 
«Tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era peregrino 
e recolhestes-me, estava nu e destes-me que vestir, adoeci e visitastes-me, estive 
na prisão e fostes ter comigo».

AS obRAS DE MISERICÓRDIA A elaboração doutrinal de uma «lista» das obras de 
misericórdia, que hoje conhecemos como expressões da unidade profunda entre 
a fé e a caridade, longe de querer esgotar as possibilidades da misericórdia, deve 
ser acolhida como um desafio à criatividade crente no concreto da história, para 
que a caridade não seja apenas um gesto «bom», mas também «profético». só 
desta forma se poderá dizer que na raiz das obras de misericórdia está presente o 
rosto do Deus misericordioso e a necessidade do ser humano: elas nascem da ex-
periência do amor de Deus e cumprem o mandamento do amor ao próximo. como 
vimos, são vários os fundamentos bíblicos para a elaboração de uma «lista» com 
as «obras de misericórdia materiais», tal como as designamos hoje.

As «obras de misericórdia espirituais» devem ter surgido a partir da inter-
pretação alegórica do capítulo 25 de Mateus por parte de Orígenes: as obras aí 
indicadas têm um valor «material», mas também «espiritual».



o ConSElho Para apreender o sentido desta obra de misericórdia, há que tomar 
consciência do caráter ambivalente do termo «conselho». Este termo não é am-
bivalente apenas porque um conselho pode ser bom ou mau, adequado ou ina- 
dequado, certo ou errado, mas também porque pode ser um ato de presunção 
pensar que se pode e sabe dar um conselho. A Bíblia põe-nos de sobreaviso contra 
quem distribui conselhos, sugerindo várias interrogações antes de nos deixarmos 
aconselhar. De quem recebo eu conselhos? E sobre que tema? com efeito, não é 
qualquer um que pode aconselhar os outros sobre qualquer tema. Além disso: o 
que é que move aquele que me aconselha? O seu conselho é desinteressado? Tem 
em vista o meu bem? O livro do Ben sirá alerta: «Diante de um conselheiro, põe-te 
alerta; vê primeiro quais são os seus interesses porque ele pode aconselhar em 
seu próprio interesse» (37, 8). Põe-nos de sobreaviso contra o risco de deixarmos 
que nos aconselhem a praticar um ato de desresponsabilização. O conselho não 
exime da responsabilidade da escolha, que é sempre pessoal e livre. Mendigar 
conselhos à direita e à esquerda, sem nunca chegar a uma decisão, é sinal de 
incerteza patológica ou de medo, ou antes, de terror frente à responsabilidade. 
E do ponto de vista de quem aconselha, é indispensável que os conselhos não se 
transformem em manipulação, num forçar da vontade do outro a fim de condu-
zi-lo para onde se pretende, mesmo que se considerasse que esse «para onde se 
pretende» era o melhor para o outro. Pode dar bons conselhos quem se abstém, 
de forma consciente, de ter poder sobre aquele a quem se dirige. Aconselhar não 
será, portanto, adular nem seduzir, e ainda menos manipular ou abusar, mas ocupa 
o espaço do serviço à liberdade alheia. Analisados os riscos do ato de aconselhar, 
devemos reconhecer que a humildade é a qualidade sapiencial necessária tanto 
a quem dá conselhos como àquele que os pede. Em relação a este — o que pede 
um conselho —, importa também recordar que há um princípio de incerteza e de 
insegurança que é salvífico para o ser humano, porquanto está na origem daquela 
inquietação que lhe permite continuar a interrogar-se, a questionar, ou seja, a ser 
humano.

A consciência do caráter inseguro do ato cognitivo constitui uma 
oportunidade para chegar a um conhecimento pertinente, o qual 

requer exames, verificações e convergências dos indícios.
Edgar Morin

fonte: www.laboratoriodafe.net

R O T E I R O  D A  Q U A R E s M A  /  1 4  D E  f E V E R E I R O  2 0 1 6

I  DOmINgO  DA  QUA R E Sm A

1

«Jesus sentiu as mordedelas da fome, foi servido à mesa e comeu o alimento que 
outros prepararam para ele, alimentou multidões famintas, fez da mesa um lugar 
de encontro e de comunhão humana, em que mostrou como Deus está próximo 
do homem, e que do vinho servido e do pão partido e repartido pelos comensais, 

na Última Ceia, fez o sinal da sua vida entregue por todos os homens».
Luciano Manicardi

Dar de comer a quem tem fome
Este texto foi elaborado a partir da obra de Luciano Manicardi intitulada «A caridade dá que fazer: Redescobrindo a 

atualidade das ‘obras de misericórdia’» (páginas 77 a 89) publicada em português pelas edições Paulinas.

O ato de comer tem a ver com a atividade cultural do ser humano: implica o tra-
balho, a preparação do alimento, a sociabilidade (tanto na aquisição e preparação 
do alimento, como no seu consumo), o convívio. O ato de comer remete para o 
ser corpo, tanto em termos de necessidade, como em termos de ligação com o 
universo: comendo, com efeito, assimilamos o mundo em nós, transformando-o. 
comer requer tempo e capacidade de relação e de comunhão. A cultura do «fast 
food» obriga a comer à pressa e sozinhos, em mesas anónimas, de pé, utilizando 
refeições preconfecionadas e alimentos congelados. sintomas deste corte entre 



o comer e o seu fundamento humano e relacional são as desarmonias e as pa-
tologias em rápido crescimento nos países ocidentais, em que, apesar de tudo, 
existe abundância de alimento e de dinheiro para comprá-lo: obesidade, anorexia, 
bulimia, distúrbios alimentares de vários tipos. Nos países pobres, o problema é 
ter alguma coisa para comer. Aqui volta a levantar-se a questão do desequilíbrio 
entre o rico, que se banqueteava lautamente todos os dias, e o pobre Lázaro, que 
passava fome à sua porta (cf. Lucas 16, 19-31). Mas toda a gente sabe, hoje em dia, 
que a fome não é um problema irresolúvel ou um facto a que nos devemos resignar 
de forma supina, porque as causas são políticas e económicas, e a principal é a 
distribuição desigual das riquezas. Alcançar a segurança alimentar (possibilidade 
para todos de aceder física e economicamente a alimento suficiente) é essencial 
para a segurança e a paz do mundo. O número 27 da Encíclica «caritas in Verita-
te» de Bento XVI (29 de junho de 2009) aborda o tema da fome, e faz da obra de 
misericórdia «dar de comer a quem tem fome» uma responsabilidade eclesial 
diretamente derivada do exemplo de Jesus de Nazaré.

o PÃo noSSo DE CADA DIA noS DAI hoJE A oração que Jesus cristo ensinou aos dis-
cípulos, e que os cristãos repetem diariamente, contém a petição do pão dirigida 
a Deus. O nome do Deus a quem se dirige a oração é «Aquele que dá o pão a toda 
a carne» (salmo 136, 25), ou seja, a todo o ser vivo, a toda a criatura. A petição diz 
respeito ao pão material, ao alimento essencial para viver, símbolo de tudo aquilo 
que o ser humano precisa para viver. O orante que pronuncia este pedido, ora não 
só por si, mas em nome de todos: o filho que pede pão ao «nosso» Pai não pode 
esquecer o irmão que dele carece. Aqui, o indicativo de Deus torna-se imperativo 
do humano: pedir o pão a Deus implica assumir a responsabilidade por quem não 
tem pão. com efeito, Deus dá o pão ao ser humano, mas também através do ser 
humano: este é o seu destinatário, mas também o seu mediador. Ao pão dado por 
Deus corresponde o pão repartido pelo humano. Retomando as palavras dirigidas 
aos discípulos, face às multidões cansadas e famintas, também poderíamos di-
zer: «Dai-lhes vós mesmos de comer» (Marcos 6, 37). Esta ordem, dirigida aos 
primeiros discípulos, estende-se a toda a Igreja, na história, e chega até nós, hoje. 
Assistimos assim à passagem do dom de Deus à responsabilidade do ser humano: 
uma responsabilidade que está no coração da Eucaristia e do Dia do senhor, que 
desde sempre estão ligados a uma práxis da caridade, da visita aos doentes, de 
levar de comer a quem dele carece, de fazer coletas para os pobres. Os cristãos 
fazem-no recordando o que afirma Tiago: «se um irmão ou uma irmã estiverem 
nus e precisarem de alimento quotidiano, e um de vós lhes disser: ‘Ide em paz, 
tratai de vos aquecer e de matar a fome’, mas não lhes dais o que é necessário ao 
corpo, de que lhes aproveitará?» (Tiago 2, 15-16).

Dar bons conselhos
Este texto foi elaborado a partir da obra de Luciano Manicardi intitulada «A caridade dá que fazer: Redescobrindo a 

atualidade das ‘obras de misericórdia’» (páginas 149 a 158) publicada em português pelas edições Paulinas.

No atual momento histórico e cultural, caracterizado pela desorientação — perde-
mos a bússola capaz de guiar o nosso caminho, capaz de orientar —, precisamos 
de quem saiba abrir caminho, indicar a direção, o leste, o oriente, o lugar onde 
nasce a luz e o sentido. É aí que, de modo especial, se situa a necessidade de 
alguém que saiba dar um bom conselho. Hoje, mais do que nunca, precisamos dum 
bom conselheiro! Não um funcionário do conselho, não um consultor que, numa 
relação não paritária, ajuda a abordar problemas ou temáticas com competên-
cias particulares, mas uma pessoa que saiba sentir empatia, escutar o outro em 
profundidade, apreender as suas potencialidades e debilidades, podendo assim 
ajudá-lo a entrever a melhor opção ou, pelo menos, a que lhe é possível. A arte 
de aconselhar, portanto, está ligada à capacidade de compreender a situação do 
outro, requerendo, ao mesmo tempo, imaginação e adesão à realidade. O realismo 
é essencial para indicar caminhos realmente exequíveis para a pessoa que pede 
conselho; não estabelece ideais altos e sublimes, mas alcançáveis. A imaginação 
também é importante porque a própria ponderação de uma alternativa, de uma 
via nova e inédita, mesmo que possa não representar a solução para o problema, 
dá esperança, muda alguma coisa, abre um futuro em que se poderá chegar a 
aperfeiçoar aquilo que foi ponderado. Para ser libertadora, a arte de aconselhar 
também requer liberdade, capacidade de sair dos lugares comuns, de reconhecer 
que o humano é muito mais extenso e vasto do que pretendem os pensamentos 
prefabricados, as morais rígidas e as ideologias. A arte de aconselhar requer a 
capacidade de sentir o sofrimento daquele que duvida e de não o julgar. Por isso, 
o conselho encontra a sua sensatez no âmbito de uma relação de confiança en-
tre duas pessoas. A «paternidade espiritual» pode ser um lugar importante para 
aconselhar, tendo presente que não se trata de dizer ao outro aquilo que deve 
fazer, mas de ajudá-lo a encontrar a resposta que já habita nele e que ele não sabe 
ou não se atreve a fazer emergir ou, então, sugerir-lhe hipóteses em que ele ain-
da não tinha pensado. Na relação de «paternidade espiritual», a experiência do 
ancião funde-se com o entusiasmo do mais jovem que, oportunamente aconse-
lhado, pode ser ajudado a correr expeditamente pela via do crescimento humano 
e espiritual. E, neste contexto, trata-se de pedir conselhos a propósito de tudo, ou 
seja, nenhum tema é tabu, nenhum problema é excluído, de tudo se pode e é bom 
falar na relação de «paternidade espiritual». Encontrar, então, quem saiba indicar 
uma via, dirigir uma palavra de ajuda, dar um conselho elucidativo, pode revelar-
se uma riqueza inestimável para a nossa vida. Assim poder-se-á experimentar a 
verdade da afirmação proferida pelo autor do livro do Ben sira: «O saber do sábio 
derrama-se como água que transborda, e o seu conselho permanece como fonte 
de vida» (21, 13).



ConhECER AS ESCRItuRAS A atividade de ensinamento (que não deve ser confun-
dida com o primeiro anúncio destinado ao não-crente) é ainda mais necessária 
hoje, dada a situação de ignorância acerca das coisas da fé partilhada pela maior 
parte dos próprios crentes praticantes, para não falar do analfabetismo em rela-
ção à fé das gerações mais jovens. Há que colocar no centro da ação pastoral o 
problema da ignorância dos crentes. A fé requer a aquisição de conhecimentos, 
o aprofundamento, caso contrário, fica estéril. O conhecimento cristão, conheci- 
mento não intelectualista mas dinâmico e vital, que se torna amor e participa-
ção concreta na vida do senhor Jesus cristo, revela a maturidade da consciência 
cristã, tornando o crente capaz de dar razão da esperança que o habita e de dar 
testemunho crível do Evangelho. Isso requer o conhecimento das Escrituras e, so-
bretudo, dos Evangelhos, que transmitem o conhecimento de Jesus: com efeito, 
«a ignorância das Escrituras é ignorância de cristo». Transmitir a fé também 
significa transmitir as Escrituras e dar a possibilidade de lê-las, escutá-las, medi-
tá-las e rezar com elas na fé e no Espírito santo, e fornecer os instrumentos para 
isso. O conhecimento necessário no espaço edesial é espiritual, obra do Espírito 
santo, que interioriza no crente a memória de cristo e o leva a assemelhar-se 
com Ele. E é um conhecimento não individualista, mas pessoal e comunitário, que 
encontra na liturgia um momento decisivo, que constrói e nutre a comunidade 
cristã. É certo que, na sociedade pós-tradicional em que vivemos, a transmissão 
da fé é particularmente problemática: cada gesto e cada palavra da fé devem 
ser remotivados, hoje, para não parecerem insignificantes. Trata-se de redescobrir 
que ensinar significa fazer e dar sinais, transmitir símbolos mediante os quais as 
pessoas se possam orientar na vida, tornar-se «barqueiros», indicar a herança a 
receber, apontar um caminho e não impor uma lei. O problema também é político 
e, em muitos países, diz respeito à alfabetização, elemento fundamental de toda 
a remissão social e de todo o acesso à dignidade humana, e que concerne ainda 
a nossa sociedade, de modo particular a sua capacidade de educar: com efeito, 
com base na educação avalia-se o nosso amor pelo mundo e o sentido da respon-
sabilidade pelas gerações futuras. como bem entendera o padre Lorenzo Milani, 
que do dar a palavra aos analfabetos e do dotar de recursos da linguagem quem 
disso carecia fez o programa da sua «educação civil» e da sua «escola popular».
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«Dar de beber, nem que seja um copo de água fresca, aos ‘pequeninos’ é gesto 
que não será esquecido pelo Senhor Jesus Cristo (cf. Mateus 10, 42; Marcos 
9, 41). Pelo contrário, cada ser humano que se encontra na penosa situação 
de ter sede torna-se sacramento da presença de Jesus Cristo e interpela a 

responsabilidade de quem tem a possibilidade de dessedentá-lo (cf. Mateus 25)».
Luciano Manicardi

Dar de beber a quem tem sede
Este texto foi elaborado a partir da obra de Luciano Manicardi intitulada «A caridade dá que fazer: Redescobrindo a 

atualidade das ‘obras de misericórdia’» (páginas 91 a 101) publicada em português pelas edições Paulinas.

A SEDE nA bíblIA Na região do Médio Oriente, que constitui o cenário bíblico em 
que se desenrolam as experiências do povo de Israel, a água é um recurso parti-
cularmente precioso, porque a paisagem é árida ou semiárida, com precipitações 
de chuva marginais e sazonais, e muitas páginas bíblicas, bem como vários episó-
dios da história de Israel, são atravessados pelo terror da seca e das suas conse-
quências devastadoras. Aliás, a seca e a sede contam-se entre as maldições que 
atingirão Israel se este não obedecer à voz de Deus. Experiência dolo- rosa para o 
povo durante o caminho do êxodo do Egito foi a sede, o não encontrar oásis para 

Precisamos de uma fé madura, capaz de fazer frente às dificuldades. Um escasso 
conhecimento da fé sempre foi o melhor terreno para a superstição e para o erro.

Walter Kasper

fonte: www.laboratoriodafe.net



se dessedentar ou encontrar «águas amargas» impróprias para beber. A falta de 
água ou a água impotável são problemas dramáticos, que ocorrem repetidas ve-
zes na experiência bíblica. frente ao dever sagrado de dar de beber devia parecer 
terrível a acusação de Elifaz, que procurava explicar a Job o estado lastimável a 
que este estava reduzido pelas culpas que cometera: «Não deste de beber ao se-
dento» (Job 22, 7). Por outro lado, são constantes as exortações a dar de beber a 
quem tenha sede e os testemunhos de tal prática: «Levai a água àqueles que têm 
sede» (Isaías 21,14). E nem sequer aos inimigos se pode recusar água: «se o teu 
inimigo tem fome, dá-lhe de comer; se tem sede, dá-lhe de beber» (Provérbios 25, 
21). Num episódio relatado apenas no segundo livro das crónicas (28, 15), sobre a 
guerra siroefraimita, é revelado que os prisioneiros foram libertados, tratados, for-
talecidos e repatriados. O cuidado com que foram tratados parece esboçar desde 
já a tradição das obras de misericórdia: «revestiram com as vestes tiradas dos 
despojos aqueles que estavam nus, calçaram-nos, deram-lhes de comer e beber, 
trataram-lhes as feridas».

ÁguA, fontE DA VIDA Dar de beber a quem tem sede é um dever absoluto, incluí-
do na lei da hospitalidade; recusar-se a fazê-lo significaria condenar o sedento 
à morte. A tortura da sede, não dar de beber, conduz a uma morte horrível. Aos 
primeiros sinais de desidratação (tonturas, pele seca, febre, sentido de desorien-
tação) vêm somar-se-lhes o inchaço da língua, a incapacidade de caminhar e até 
de se arrastar por falta de forças, as gretas e a descarnação da pele, a subida cada 
vez maior da temperatura corporal, até que os rins e o fígado deixam de funcionar, 
perde-se a capacidade de controlar o ritmo da respiração e o batimento do cora-
ção, sobrevém o coma e depois a morte. A água, fonte da vida, é um recurso reno-
vável, mas limitado, e a crise hídrica mundial corre o risco de assumir proporções 
de catástrofe global, embora, de momento, «seja a emergência mais ignorada 
e mais subestimada dos nossos dias». Entre os fatores que estão na base de 
tal crise contam-se mutações climáticas, sobre as quais incide profundamente a 
responsabilidade humana (aumento do aquecimento global, desertificação), cres-
cimento da população e dos estabelecimentos urbanos, intervenções impensadas 
do homem sobre o território: inquinamento (descargas civis, industriais, de adu-
bos e pesticidas), desflorestação, construção de grandes barragens que alteram 
a morfologia da paisagem, o curso dos rios e os equilíbrios da vida aquática e 
terrestre, tendo ainda dolorosas consequências sociais e políticas (êxodos huma-
nos, submersão de bens naturais e culturais, discórdias, conflitos). É necessário 
reconhecer que a água é um direito e não uma mercadoria, e que a disponibilidade 
de água e o acesso à água potável constitui um direito essencial. Ou é reconheci-
da como um direito, ou transformar-se-á cada vez mais num privilégio.

Ensinar os ignorantes
Este texto foi elaborado a partir da obra de Luciano Manicardi intitulada «A caridade dá que fazer: Redescobrindo a 

atualidade das ‘obras de misericórdia’» (páginas 159 a 167) publicada em português pelas edições Paulinas.

«compreendes, verdadeiramente, o que estás a ler?», pergunta filipe ao funcio-
nário etíope que está a ler uma passagem do profeta Isaías. E ele responde: «E 
como poderei compreender, sem alguém que me oriente?» (Atos dos Apóstolos 8, 
30-31). Este diálogo mostra a necessidade de uma instrução para entrar no co-
nhecimento da Escritura. De um modo mais geral, toda a vida de fé requer um en-
sinamento. como este ensina- mento tem uma dimensão religiosa fundamental, 
não admira que, no Antigo Testamento, o próprio Deus seja chamado «Mestre», e 
que o orante se lhe deve dirigir para ser iluminado e tornado sábio. Mesmo o sim-
ples, o inexperiente, o ignorante, torna-se sábio pelo conhe- cimento da vontade 
do senhor: «As ordens do senhor são firmes, dão sabedoria ao homem simples» 
(salmo 19, 8). É com os profetas, sobretudo com Oseias, que a «Tora» (termo mui-
tas vezes traduzido por «lei», mas que significa «instrução», «ensinamento») 
indica o conjunto unitário da vontade de Deus. Este conjunto passará a ser a Tora 
escrita: os cinco primeiros livros da Bíblia («Pentateuco»). Um âmbito primor-
dial, antigo e importantíssimo, de educação e instrução é a família. No século II 
antes de cristo, em Israel, confirma-se também a existência de outro ambiente 
educativo dedicado à transmissão do saber: a escola. A dimensão histórica da 
fé bíblica e o caráter relacional do Deus bíblico — Deus que se liga em aliança ao 
povo de Israel — dão vida a uma transmissão da fé que tem lugar segundo uma 
modalidade narrativa e dialógica, e não impessoal nem doutrinal, abstratamente 
teológica ou dogmática. É uma modalidade que envolve o narrador e o destinatário 
da narração, ambos «encerrados» na narração e tornados participantes da his-
tória narrada. Leitura pública da Tora e ensinamento dos seus conteúdos de viva 
voz, nos santuários e em família, são os meios didáticos deste ensinamento que 
também é transmissão da fé e inserção numa história familiar e do povo. Tradição 
oral, ensinamento de viva voz, leitura pública, narração: estas formas de transmis-
são da vontade do senhor abrangem todos, também os analfabetos, aqueles que 
não sabem ou não podem ler. O Novo Testamento apresenta o próprio Jesus como 
«mestre». A atividade de ensino de Jesus, que se dirige a doutos e ignorantes, 
envolve a sua pessoa, assumindo um aspeto de testemunho. Jesus ensina com as 
palavras, com os gestos, com o seu modo de viver, com a sua pessoa. A sua pessoa 
é ensinamento, ou antes, é revelação de Deus. Jesus cristo é o sinal do Pai, «o sa-
cramento de Deus»: «Quem me vê, vê o Pai» (João 14, 9). O ensinamento disposto 
por Jesus para os crentes de todos os tempos é radical: Jesus ensina a viver. Ele 
apareceu para «nos ensinar a viver neste mundo» (Tito 2, 12).



CoRREçÃo fRAtERnA A correção fraterna deve ser sempre um ato que une miseri-
córdia e verdade, compaixão e parrésia, amor ao irmão e obediência ao Evangelho, 
autoridade e doçura. Na comunidade cristã a correção do irmão que cai no erro é 
uma responsabilidade associada ao facto de todos nós sermos membros do mes-
mo corpo. Na correção fraterna, eu rompo com o individualismo que me dissocia 
do outro e que me leva a pensar apenas em mim e na minha «perfeição» indivi-
dual; assumindo o encargo da correção, saio da indiferença em que muitas vezes 
me refúgio para me proteger do duro encontro com o outro; com ela, mostro que 
sou responsá- vel pela santidade do irmão e assumo o seu pecado como se fosse 
meu. Afinal, em que consiste a correção fraterna? O verbo grego muitas vezes uti-
lizando no Novo Testamento indica «colocar a mente» sobre outro para ajudá-lo 
a descobrir os seus enganos, e a evitá-los: trata-se, portanto, de uma atenção 
amorosa, de uma vigilância sobre o outro a fim de corrigir os seus eventuais erros. 
Além disso, a correção é necessária para não alimentar rancor no coração: com 
efeito, se não se corrige o irmão pecador, chegar-se-á a odiá-lo. A correção não 
é, portanto, apenas para bem do irmão que recebe a correção, mas também para 
bem daquele que a aplica. Quem, podendo fazê-lo, não corrige o irmão, peca con-
tra o mesmo. A correção pretende fazer o irmão regressar à relação de aliança: por 
isso, deve ser reativado o movimento de escuta, estabelecendo um contexto de 
confiança. A correção, com efeito, deve dar-se não como juízo, mas como serviço 
de verdade e de amor ao irmão. Embora essencial na vida espiritual e eclesial, a 
correção fraterna é pouco e mal praticada. Porquê? Porque a verdadeira correção 
exige um trabalho sobre si, da parte de quem a exerce; um trabalho que o leve a 
aprender a conviver com o mal do outro e também com o seu próprio mal. só quem 
aprendeu a discernir o mal que habita em si poderá assumir o mal do irmão e tra-
tá-lo como médico experiente. Experiente com base na própria vivência de doente 
que foi curado, de pecador que foi perdoado. se é difícil aplicar a correção, tam-
bém não é fácil recebê-la: as pessoas recusam-se a abrir o coração, a admitir os 
erros, temem a humilhação, iludem-se, pensando que conseguirão corrigir-se a si 
próprias, sem necessidade de ajuda, esperam que as coisas se resolvam sozinhas, 
com o tempo. A correção fraterna, retamente entendida e vivida, pode tornar-se 
uma relação sacramental em que, através de um ser humano, o próprio Deus se 
faz presente a outro ser humano.
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«Partilhar a roupa é um gesto de intimidade que implica delicadeza, discrição 
e ternura, pois tem diretamente a ver com o corpo do outro, [...] o rosto 

descoberto, que permanece nu. [...] Só na medida em que o ‘vestir os nus’ 
é encontro de nudez, a nudez do rosto de quem dá e do rosto de quem 

recebe, e sobretudo a nudez dos olhos, que são a parte mais exposta do rosto 
esse gesto deixa de correr o risco de ser humilhante, e dá-se no único espaço 

que confere verdade a cada gesto de caridade: o encontro com o outro».
Luciano Manicardi

Vestir os nus
Este texto foi elaborado a partir da obra de Luciano Manicardi intitulada «A caridade dá que fazer: Redescobrindo a 

atualidade das ‘obras de misericórdia’» (páginas 103 a 110) publicada em português pelas edições Paulinas.

A nuDEZ «saí nu do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá» (Job 1, 21). A vida 
humana desenrola-se entre duas nudezas: a nudez do início da vida, e a nudez 
do fim da vida. Duas nudezas diferentes porque, no meio ocorre o processo de 
subjetivação: se nascemos nus, no fim da vida despojamo-nos [das vestes]. como 
é óbvio, trata-se de um processo físico que tem a ver com a nudez do recém-nas-
cido e com a nudez do morto, mas também tem um valor psicológico e simbólico: 
no fim da vida abandonamos aquilo a que nos tínhamos ligado, deixamos aquilo 
a que nos tínhamos habituado, vivemos um luto. Neste processo, a carne que o 

Se tudo isto ocorrer, a correção fraterna poderá 
produzir um fruto de paz e de bênção.

Luciano Manicardi

fonte: www.laboratoriodafe.net



recém-nascido é torna-se corpo, e o corpo, com a morte, torna-se cadáver. Além 
disso, a nudez do recém-nascido e do cadáver é sempre revestida por outros, en-
quanto, na fase da subjetividade, o ser humano se veste a si próprio, exceto nos 
casos de impossibilidade por doença ou deficiência. O ato de vestir a nudez do 
início e do fim da vida coloca toda a existência humana sob o signo dos cuidados 
necessários ao nosso ser-corpo. O vestir-se é uma arte que a criança aprende, 
graças à mãe que o veste; mais tarde, o ancião tem muitas vezes de pedir ajuda 
para se vestir e para se despir. Além disso, ao longo da sua vida, há situações de 
pobreza e de miséria que podem despojar dos bens e reduzir à nudez, uma nudez 
que significa não só exposição às inclemências do tempo, mas também humilha-
ção, indignidade, inermidade, ausência de defesas, perigo. A nudez é abandono ao 
estado natural, ao passo que o vestir é obra de cultura e distingue o humano dos 
animais. A roupa traduz o sentido de pudor que talvez seja o mais antigo gesto que 
nos distingue dos animais e que não se limita ao âmbito sexual, mas que abarca 
a totalidade do ser humano.

VEStIR oS nuS Não ter roupa ou estar quase nus ou cobertos de farrapos é uma 
condição que tem importantes conotações psicológicas e espirituais. Na Bíblia, 
uma boa parte do valor simbólico da nudez é negativa: trata-se da nudez que retira 
identidade, da nudez do anónimo, do sem dignidade: o escravo que é vendido, o 
preso privado da liberdade, a prostituta exposta aos olhares de todos, o doente 
mental que vive numa condição de alienação. A Bíblia mostra particular interesse 
pela nudez inocente e humilhada do pobre, da vítima, do marginal. A simples re-
ferência à mesma significa já dar voz a quem não tem voz e pretende suscitar a 
compaixão ativa de quem depara com tais situações. Na tradição cristã ocidental, 
o gesto de vestir os nus é expresso, de um modo conhecido de todos, pelo episódio 
em que Martinho de Tours corta o próprio manto para reparti-lo com um pobre 
indefeso dos rigores de um inverno gélido. O revestimento da nudez não se encon-
tra apenas no início da vida humana e da passagem da natureza à cultura, mas 
também tem uma importância significativa na iniciação cristã, como o denota a 
antiga práxis batismal (do século III ao século VI). No fim do século IV, na região 
siríaca, o desenrolar do rito batismal compreendia o ato com o qual o/a neófito/a 
se despojava das próprias vestes e as espezinhava; a unção do seu corpo nu; a 
imersão (ainda completamente nu) nas águas batismais; e, por fim, o ato pelo 
qual, tendo saído da piscina, o neobatizado era revestido com uma túnica branca. 
A nudez gloriosa de cristo morto (na cruz, o condenado estava completamente nu, 
para significar a sua indignidade) e ressuscitado reveste e protege o recém-bati- 
zado, que agora sabe que já se encontra mergulhado numa vida nova, tendo-se «re-
vestido de cristo»: «Batizados em cristo, revestistes-vos de cristo» (gálatas 3, 27).

Corrigir os que erram
Este texto foi elaborado a partir da obra de Luciano Manicardi intitulada «A caridade dá que fazer: Redescobrindo a 

atualidade das ‘obras de misericórdia’» (páginas 169 a 177) publicada em português pelas edições Paulinas.

A CoRREçÃo nA bíblIA Jesus de Nazaré, na sua vida marcada pela pregação do 
Reino de Deus que requer conversão e arrependimento urgentes, e na sua vida 
de comunhão com um grupo de discípulos, denuncia, com coragem e liberdade, 
as hipocrisias religiosas, as violências e os abusos dos poderosos, ou a preguiça 
do coração dos discípulos... Herdeiro da tradição veterotestamentária, que vê o 
profeta como sentinela que desperta no povo a consciência dos seus pecados 
em vista da conversão, Jesus assume o encargo de corrigir e admoestar os seus 
contemporâneos, como parte da missão recebida do Pai. Para Jesus, a correção faz 
parte da sua obediência à vontade do Pai. Aplicada com palavras por vezes grita-
das, para vencer a surdez do coração endurecido, por vezes magoadas, frente à evi-
dência da não-escuta e, outras vezes ainda, sussurradas com melancólica doçura, 
ou expressa com um simples olhar silencioso, a correção de Jesus, fundada sobre 
o amor aos humanos e capaz de transmitir o amor do Pai, tem sempre em vista a 
vida do pecador. As cartas do Novo Testamento mostram que a correção fraterna é 
inerente ao ministério do apóstolo, mas também que ela diz respeito, na verdade, a 
cada cristão. Paulo reconhece na capacidade de correção fraterna dos cristãos de 
Roma um elemento da sua maturidade na fé: «Vós sois capazes de vos corrigirdes 
uns aos outros» (Romanos 15,14). Os cristãos de colossos são exortados a corri-
gir-se mutuamente: «A palavra de cristo habite em vós com toda a sua riqueza: 
ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria; cantai a Deus, 
nos vossos corações, o vosso reconhecimento, com salmos, hinos e cânticos ins-
pirados» (colossenses 3,16). A correção fraterna recíproca é um dos modos pelos 
quais a palavra de Jesus cristo faz, concretamente, morada na comunidade cristã. 
Aliás, o verdadeiro sujeito de uma correção fraterna, exercida com humanidade e 
em conformidade com o Evangelho, é o próprio senhor: «corrige aquele a quem 
ama» (Hebreus 12, 6; Apocalipse 3, 19). sim, o amor verdadeiramente espiritual 
é capaz de corrigir e de admoestar o amado. com efeito, as pes- soas correm o 
risco de calar o mal por amor ao pecador, tornando-se assim suas cúmplices. se, 
por um lado, o ato de instruir os ignorantes se dirige à inteligência das pessoas 
para iluminá-la, a admoestação dos pecadores dirige-se à vontade débil de quem, 
embora conhecendo a vontade divina, não soube estar à sua altura. Eis, então, por 
que o Novo Testamento fala de corrigir os desobedientes e de admoestar os in-
disciplinados. A correção é fruto do Espírito. Dirige-se ao pecador, não como a um 
inimigo, mas como a um irmão, e pode assim resultar na recondução ao caminho 
da vida de um irmão que se estava a extraviar.



ConSolAR oS tRIStES A consolação tem os seus tempos, tal como a tristeza. Temos 
de nos despojar das formas de «poder» que nos podem habitar, de renunciar às 
respostas salvíficas, à ilusão de possuir «técnicas» de consolação. Além disso, 
aquele que se faz próximo de quem está «triste» nunca poderá substituí-lo, caso 
contrário, a sua ação será de violência, e não de encontro nem de consolação. 
Vital, na ação de consolação, é evitar a presunção de que se sabe e pode conso-
lar, do delírio de omnipotência de pensar que o bem-estar do outro dependa de 
nós. A consolação não é uma intervenção anestésica. Trata-se de entrar, de certo 
modo, na situação do outro, ou melhor, de estar ao lado do outro e de mostrar 
empatia comunicando-lhe o nosso sentimento, que ocorre mediante uma sábia 
e equilibrada relação de tensão do corpo, atenção da mente e sensibilidade das 
emoções. Realidade desanimadora, pelo contrário, é que, muitas vezes, não há 
quem console. Na Bíblia repete-se com frequência esta lamentação: «Esperava 
alguém que me consolasse, mas não encontrei» (salmo 69, 21), ou esta amarga 
constatação: «Vede as lágrimas dos oprimidos: eles não têm consolador. Os seus 
opressores fazem-lhes violência: eles não têm consolador» (Eclesiastes 4, 1). En-
tre as expressões usadas há o «falar ao coração» (génesis 50, 21; Isaías 40, 1-2), 
que designa o gesto amoroso e afetuoso de quem apoia a cabeça sobre o peito 
da pessoa amada e lhe dirige palavras que pretendem atingi-la profundamente, 
no coração. Trata-se de uma comunicação íntima e pessoalíssima. se o próprio 
Deus é o verdadeiro sujeito da consolação, a sua ação de consolador é descrita 
recorrendo às imagens de uma mãe (cf. Isaías 66, 13) e de um pastor (cf. Isaías 40, 
11). Assim, a consolação revela-se como elemento essencial do cuidado que Deus 
tem pelo seu povo e pelas suas criaturas, cuidado esse que tende para a plenitude 
de vida do seu povo. É significativo que a imagem talvez mais comovente, que 
exprime a salvação escatológica, seja a de Deus que enxuga as lágrimas dos olhos 
das criaturas (cf. Apocalipse 7, 17; 21, 4). É verdade que a consolação definitiva, 
no cristianismo, é escatológica, é obra de Deus, porque pretende ser consolação 
radical frente ao mal e ao pecado. Esta consolação só pode vir de Deus.
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«A expressão “dar pousada aos peregrinos” refere-se à prática de acolher quem 
está a fazer uma peregrinação. Mão é por acaso que as obras de misericórdia, tais 
como dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede [...], foram 

muitas vezes representadas nas igrejas situadas ao longo dos itinerários das 
grandes peregrinações, para estimular a caridade ativa para com os peregrinos».

Luciano Manicardi

Dar pousada aos peregrinos
Este texto foi elaborado a partir da obra de Luciano Manicardi intitulada «A caridade dá que fazer: Redescobrindo a 

atualidade das ‘obras de misericórdia’» (páginas 111 a 120) publicada em português pelas edições Paulinas.

A PRÁtICA DA hoSPItAlIDADE Na obra de misericórdia «dar pousada aos peregri-
nos» está subjacente a palavra evangélica sobre o acolhimento do forasteiro 
e, portanto, sobre a prática da hospitalidade. Hoje é necessário que se difunda 
uma cultura da hospitalidade. Ora, «a civilização deu um passo decisivo, talvez 
o [único] passo decisivo, no dia em que o estrangeiro, de inimigo se transformou 
em hóspede». Porquê dar hospitalidade? Porque somos humanos, para nos tor-
narmos mais humanos, para respeitar e honrar a humanidade do outro. cada ser 
humano, mal vem ao mundo, torna-se ele próprio hóspede do humano que há nele: 

Entre as mais praticáveis... obras de misericórdia espirituais, há uma sempre 
necessária [...]: consolar os aflitos. A civilização contemporânea teme os 

aflitos e foge deles, e não sabe transmitir o contágio da consolação.
Paolo de Benedetti

fonte: www.laboratoriodafe.net



nós damos hospitalidade porque, por nossa vez, sabemos que também somos hós-
pedes. O pobre, o sem-abrigo, o vagabundo, o estrangeiro, o mendigo, aquele cuja 
humanidade é humilhada pelo peso das faltas e das privações, das rejeições e 
do abandono, do desinteresse e da estranheza, começa a ser acolhido quando eu 
começo a sentir como minha a sua humilhação, a sua vergonha, quando começo 
a sentir que a mortificação da sua humanidade é a minha própria mortificação. 
E nós, cristãos, temos o maior exemplo dado pelo próprio Jesus cristo. A sua vida, 
segundo os evangelhos, caracteriza-se por um estilo de encontro com o outro que 
pode ser definido como «santidade hospitaleira». A santidade, a alteridade de 
Jesus cristo, o homem que revelou Deus, é vivida por ele não como separação, mas 
como hospitalidade, capacidade de encontro e de acolhimento que se torna re-
velação do acolhimento e da comunhão radical de Deus com os seres humanos. E 
cada encontro mostra um homem capaz de se adaptar às capacidades de relação 
e de escuta do outro, de acolhê-lo tal como ele é, sem preconceitos; antes, desen-
volvendo sempre uma prática de abandono dos preconceitos e dos estereótipos.

hoSPItAlIDADE CoMo ESCutA Acolher o viandante significa, no mínimo, abrir a pró-
pria casa ao outro, mas, mais profundamente, fazer de si próprio a casa, a morada 
em que o outro é acolhido: acolher é dar tempo e escutar o outro, e, escutando-o, 
escavamos em nós um espaço interior para ele. A hospitalidade, declinada como 
escuta do outro, da sua história, incide sobre o nosso ser profundo, faz de nós 
pessoas capazes de acolhimento, e faz com que a própria hospitalidade seja um 
acontecimento que molda a nossa interioridade. Escutar o estrangeiro significa 
acolher o seu apelo e assumir a responsabilidade de uma resposta; significa 
também aceitar retirar as lentes deformadoras dos preconceitos, das verdades 
pré-fabricadas, dos slogans, dos lugares comuns, para nos aproximarmos dele, 
escutando-o, falando-lhe e vendo modificar-se o próprio preconceito. Pôr de parte 
os preconceitos significa empenhar-se no conhecimento do outro. com efeito, 
há que evitar dois riscos contrapostos: a apropriação do outro, faltando-lhe ao 
respeito, e a desapropriação de si e da própria cultura para se vergar frente a outro 
mistificado e enfatizado. Então, poder-se-á aceder ao encontro com o outro como 
aparição. Além disso, para acolher o outro é preciso ter humildade e curiosidade. A 
humildade de quem considera que o outro pode trazer sempre alguma coisa à mi-
nha humanidade e à minha prática de vida, e a curiosidade de quem se abre com 
simpatia aos costumes culturais do outro. Assim, talvez, também se possa che-
gar à empatia, a sentir o outro, integrando o plano emocional, somático e mental 
numa única atitude de acolhimento. Por fim, hospedar o outro implica o diálogo 
com ele. A conversa dá lugar à conversão: o outro deixa de ser ofuscado pelas nu-
vens dos preconceitos, e eu posso vê-lo em verdade e acolhê-lo com sinceridade.

Consolar os tristes
Este texto foi elaborado a partir da obra de Luciano Manicardi intitulada «A caridade dá que fazer: Redescobrindo a 

atualidade das ‘obras de misericórdia’» (páginas 169 a 177) publicada em português pelas edições Paulinas.

A ConSolAçÃo A consolação é uma prática que o ser humano enquanto tal conhe-
ce, deseja, pede, concretiza, frente às situações de morte, de sofrimento físico e 
moral, de velhice, de solidão e abandono; ou melhor, frente a pessoas enluta- das, 
em sofrimento, entregues à sua velhice, isolamento e abandono. A Antiguidade de-
senvolveu uma verdadeira arte da consolação que se foi diversificando em relação 
às diversas situações de aflição (um luto também é diferente se se refere a uma 
morte inesperada, a uma morte trágica, à morte de uma criança recém-nascida, à 
morte de um filho já crescido, a uma morte prematura ou à morte de um idoso). A 
arte de consolar consistia numa presença compassiva, na capacidade de proferir 
palavras sentidas como expressão de encorajamento e de proximidade, através 
de visitas de condolências e de bilhetes ou cartas em tom consolador. O verbo 
grego que indica o ato de consolar («parakalein»), significa, a um primeiro nível, 
«chamar para junto de si», «mandar chamar», significa em seguida «exortar», 
«suplicar» e também «consolar». Mediante a consolação tenta-se criar uma 
proximidade, fazer «presença junto de» quem está na desolação e no isolamento. 
É certo que, por vezes, a consolação pode ser transmitida por palavras. Na primeira 
carta aos cristãos de Tessalónica, Paulo anuncia a esperança cristã frente à morte 
para consolar uma comunidade aflita com a morte de alguns dos seus membros, e 
conclui: «consolai-vos mutuamente com estas palavras» (4, 18). Todavia, muitas 
vezes, sobretudo quando quem está na aflição é uma única pessoa, as palavras 
revelam-se inadequadas, ou antes, inimigas de uma verdadeira consolação. Os 
amigos que foram ter com Job «para consolá-lo», depois de se terem colocado 
ao lado do desventurado com lamentos, prantos, gestos de luto e, por fim e acima 
de tudo, com um longo silêncio, «pois viram que a sua dor era demasiado grande» 
(Job 2, 11-13), quando começaram a falar arruinaram a sua presença ali, revelan-
do-se «consoladores importunos» (Job 16, 2). E Job sabe desmascarar a conso-
lação falsa e vazia. Uma verdadeira consolação consiste numa presença capaz 
de escuta. Uma presença que não avilta a desgraça do aflito com palavras falsa-
mente tranquilizantes e ilusoriamente espirituais, com discursos teológicos, que, 
inevitavelmente, não alcançam a tragédia que a pessoa está a viver, antes, dela se 
distanciam. Muitas vezes, apressar discursos é sinal de angústia e de medo frente 
à aflição do aflito. Mais difícil, mas mais capaz de alcançar o outro na sua dor, é 
escutar o seu sofrimento, deixar que seja o seu silêncio, o seu estado de espírito, a 
sugerir gestos, tempos, movimentos, silêncios, palavras, olhares, abraços, carícias, 
distâncias, para lhes poderem servir realmente de consolação.



antecipadamente a herança (cf. Lucas 15, 11-52). Isso significa que o perdão 
precede e fundamenta o arrependimento e que este último só poderá surgir da 
tomada de consciência de tal amor unilateral, gratuito e Incondicional, anterior a 
todo o nosso «mérito». A partir do perdão, a comunidade cristã é chamada a ser o 
lugar do perdão: «Perdoai-vos mutuamente, como também Deus vos perdoou em 
cristo» (Efésios 4, 32). E a oração quotidiana do cristão, fazendo eco das palavras 
de Ben 5lra (28, 2: «Perdoa ao teu próximo o mal que te fez, e os teus pecados, se o 
pedires na tua oração, serão perdoados»), estabelece uma relação entre o pedido 
do perdão divino e a prática do perdão ao Irmão (cf. Mateus 6, 12; Lucas 11, 4). Mo 
perdão, o mal não tem a última palavra: a morte não vence a vida, e a reconciliação 
pode substituir o fim da relação. O perdão faz-nos entrar na dinâmica pascal. É 
fundamental para o cristão descobrir que foi perdoado por Deus em Jesus cristo, 
e isso fará com que o ato do perdão dado não seja tanto (ou apenas) um ato de 
vontade, mas a abertura ao dom da graça do 5enhor. O perdão, portanto, depois de 
concedido, pode reabrir a relação, dando lugar à reconciliação. Pode... não quer 
dizer que isso aconteça: o perdão pode ser sempre recusado. Mas, depois de con-
cedido (com aquela força ativa que tem a expressão «perdoo-te»), não sabemos 
como atuará no coração e na mente do ofensor, que agora Já está perdoado. Aqui 
apreendemos um aspeto do perdão que o assemelha à paradoxal potência da cruz. 
O perdão é omnipotente, no sentido de que tudo pode ser perdoado (digo «pode» 
e não «deve»: a grandeza do perdão consiste na liberdade com que é concedido), 
ao mesmo tempo é infinitamente débil, porquanto nada garante que o ofensor 
deixará de fazer o mal. Neste sentido, o perdão cristão só pode ser verdadeira-
mente entendido à luz do escândalo e do paradoxo da cruz, onde o poder de Deus 
se manifesta na debilidade do filho. Jesus cristo crucificado é Aquele que da cruz 
oferece o perdão a quem não o pede, vivendo a unilateralldade de um amor assi-
métrico, que é o único modo de abrir a todos o caminho da salvação.
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«Não bastam as boas intenções para realizar, de modo adequado, a 
visita a um doente; pelo contrário, essas intenções podem ser perigosas 
precisamente na sua obtusa bondade. Corre-se o risco de não haver 

encontro com a pessoa visitada, de se sair reforçado pela debilidade desta 
e gratificados pelo próprio gesto de ‘bondade’ que se está a realizar».

Luciano Manicardi

Assistir os doentes
Este texto foi elaborado a partir da obra de Luciano Manicardi intitulada «A caridade dá que fazer: Redescobrindo a 

atualidade das ‘obras de misericórdia’» (páginas 121 a 128) publicada em português pelas edições Paulinas.

A ExPERIênCIA DE Job O livro de Job pode ser apresentado como a história de 
amigos que se tornam inimigos ao realizarem o piedoso ato de ir ao encontro 
do doente. E a história de pessoas que querem consolar e que acabam por ser 
chamados «consoladores importunos», «fazedores de mentira», «charlatães». 
Eles realizam os gestos rituais do luto e da dor e parecem amigos sinceros, mas, 
na verdade, fazem gorar o encontro com o doente. Os amigos de Job enganam-se 
não só por não compreenderem que a cabeceira de um doente não é o lugar ade-
quado para uma lição de teologia, mas sobretudo porque vão ter com ele cheios 

O perdão é a única reaçào que não se limita a reagir, mas que 
atua de novo e de forma inesperada, não condicionado por um 

ato que o provocou e que, portanto, liberta das suas consequências 
tanto aquele que perdoa como aquele que é perdoado.

Hannah Arendt

fonte: www.laboratoriodafe.net



de certezas, de sapiência e de poder. Eles «sabem» que a doença de um ser 
humano esconde alguma culpa, pela qual ele é castigado e está a sofrer: segundo 
eles, Job deverá arrepender-se, confessar a sua culpa e, assim, ser curado. Deste 
modo, transformam a vítima em culpado. Presumem que «sabem» melhor do 
que o próprio doente aquilo de que ele precisa, e estão convencidos de possuir os 
requisitos para consolá-lo com eficácia. Apresentando-se como salvadores, eles 
estabelecem um triângulo perverso em que fazem do doente uma vítima, tornan-
do-se seus perseguidores e, ao mesmo tempo, alvo das suas acusações. Os dois 
protagonistas do drama, visitantes e doente, entram numa relação complexa em 
que ambos vestem, alternadamente, o traje de perseguidor e de vítima, fazendo-o 
a partir da pretensão inicial dos visitantes de serem salvadores. colocando-se a si 
próprios como aqueles que «podem» ajudar e consolar o «pobre Job», erigem-
se em seus salvadores, transformando-se, ao fazê-lo, em seus per- seguidores. Em 
suma, quando se pratica essa delicada arte que é a visita ao doente, há que tomar 
consciência de que não se tem poder sobre o doente.

VISItAR/VER o DoEntE Para indicar a visita ao doente, o hebraico usa por vezes 
o verbo «ra’ah», que significa «ver», mas este «ir ver o doente» significa, em 
sentido mais profundo, «escutar» o próprio doente, deixar que seja ele a guiar 
a relação, não fazer nada para além do consentido por ele, ater-se ao quadro re-
lacional que ele apresenta. O mestre é o doente! É ele que detém um magistério 
diante do qual o visitante deve colocar-se à escuta. surgem, então, duas pergun-
tas essenciais para aquele que vai visitar um doente: porquê visitar um doente? 
como visitar um doente? O ato de «visitar/ver» implica apreciação, consideração, 
providência e conhecimento. ser vistos/visitados deve significar, portanto, um ser 
aprecia- dos, estimados e considerados, ter valor para alguém. E o doente poderá 
apreender, no interesse e no cuidado que lhe demonstrou o visitante, um sinal da 
solicitude e do cuidado que o próprio senhor tem por ele. Na situação de solidão e 
de impotência em que muitas vezes se encontra, o doente pede, a quem está a seu 
lado, para ser escutado; pede para ser aceite na sua situação, mesmo que aquilo 
que ele é, faz ou diz não seja aprovado pelos visitantes. Diz Job: «O doente precisa 
da lealdade dos amigos, mesmo que renegue o Omnipotente» (Job 6, 14; cf. 19, 21). 
«Escutai atentamente as minhas palavras! seja ao menos este o conforto que me 
dais» (Job 21, 2; cf. 13, 6). Escutar é permitir a presença do outro e visitar o doente 
significa reconhecer e respeitar o seu espaço, evitando ao máximo ocupá-lo. E 
a passagem de Ben sira afirma: «Não sejas preguiçoso em visitar um doente, 
porque é assim que lhe cativarás o afeto» (7, 35). Ou seja, visitando um doente, o 
homem cumpre o mandamento de amar o próximo (cf. Levítico 19, 18) recebendo, 
em troca, o seu amor.

Perdoar as injúrias
Este texto foi elaborado a partir da obra de Luciano Manicardi intitulada «A caridade dá que fazer: Redescobrindo a 

atualidade das ‘obras de misericórdia’» (páginas 169 a 177) publicada em português pelas edições Paulinas.

PERDoAR Jesus cristo ressuscitado, que se manifesta aos discípulos mostrando as 
feridas da crucifixão e dando aos discípulos o Espírito 5anto que lhes permitirá 
perdoar os pecados (cf. João 20, 19-23), revela que perdoar significa fazer do mal 
recebido uma ocasião de dom. Mo perdão não se trata de atenuar a responsabi-
lidade de quem cometeu o mal: o perdão perdoa, precisamente, aquilo que não é 
desculpável, aquilo que é injustificável — o mal cometido e que permanece como 
tal, assim como permanecem as cicatrizes do mal Infligido. O perdão não elimina 
a irreversibilidade do mal sofrido, mas assume-o como passado e, fazendo pre-
valecer uma relação de graça sobre uma relação de represália, cria as premissas 
de uma renovação da relação entre ofensor e ofendido. O perdão, portanto, opõe-
se ao esquecimento (só se pode perdoar aquilo que não foi esquecido) e supõe 
um trabalho da memória. A recordação do mal sofrido abre caminho ao perdão, 
na medida em que elabora o sentido do mal sofrido: com efeito, nós, humanos, 
não somos responsáveis pela existência do mal ou pelo facto de o termos so-
frido injustamente (e até na Infância ou em situações de total Incapacidade de 
nos defendermos, talvez de pessoas das quais deveríamos esperar apenas bem e 
amor), mas somos responsáveis por aquilo que fazemos do mal por nós sofrido. O 
trabalho de recordação que desemboca no perdão pode, assim, libertar o ofendido 
da coação a repetir, que o levaria a efetuar o mesmo em seu redor e a infligir a 
outros o mal que ele próprio, a seu tempo, sofreu. Por detrás do ato através do 
qual a pessoa perdoa Já está uma cura da memória: não permanecemos vítimas 
da recordação endurecida e obstinada, transformada em fixação; não ficamos 
dominados pelo ressentimento. Ao mesmo tempo, o perdão Implica um «deixar 
andar», um romper não com a recordação, mas com o contrato de dívida de quem 
cometeu o mal. O ato do perdão mostra-se assim capaz de curar não só o ofensor, 
mas também o ofendido.

PERDoAR é uM Ato oMnIPotEntE E DébIl A história da revelação bíblica também é a 
história da revelação do Deus «capaz de perdão» que, na prática de humanidade 
de Jesus cristo, no seu viver e no seu morrer, revelou a extensão e a profundidade 
do seu amor pelos seres humanos, um amor que até da ofensa recebida faz uma 
ocasião não de Juízo ou de condenação, mas de amor. Em cristo, morto por nós 
quando éramos pecadores, o perdão já foi dado a cada ser humano e, portanto, 
também a possibilidade de vivê-lo. ser perdoados significa descobrir que se é 
amado no próprio ódio. O filho pródigo dará o nome de perdão ao amor fiel e inque-
brantável do pai, que sempre o esperou e que sempre esteve próximo dele, mesmo 
quando se afastara de casa e o condenara simbolicamente à morte, pedlndo-lhe 



de elaborá-la, de domá-la, de interpor uma espera entre a sua insipiência e a 
sua manifestação: «Muitas vezes conteve a sua ira, e não deixou que o seu furor 
se avivasse. Lembrou-se de que eles eram humanos, um sopro que passa e não 
volta mais (sal- mo 78, 38-39). A paciência é o olhar generoso de Deus fixo no ser 
humano, olhar que não se detém nos detalhes, no acidente de percurso, que não 
considera o pecado definitivo, mas que o coloca no contexto de todo o caminho 
existencial que o ser humano é chamado a percorrer. Portanto, ela expõe Deus ao 
risco de não ser tomado a sério, de ser «usado» pelo ser humano. A paciência 
de Deus não é impassibilidade nem passividade, mas a longa respiração da sua 
paixão, paixão de amor que aceita sofrer esperando os tempos do ser humano e 
a sua conversão: «Não é que o senhor tarde em cumprir a sua promessa, como 
alguns pensam, mas simplesmente usa de paciência para convosco, pois não 
quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam» (2Pedro 3, 9). Por isso, o 
tempo concedido ao ser humano deve ser considerado como revelação da «lon-
ganimidade» de Deus, e, portanto, apreendido como «salvação» (2Pedro 3, 15). 
Em Jesus cristo e, de modo particular, na sua paixão e morte, a paciência de Deus 
alcança o seu ápice enquanto assunção radical da incapacidade e debilidade do 
ser humano, do seu pecado. Em cristo, Deus aceita «carregar o fardo», «supor-
tar» a insuficiência e incapacidade humanas, assumindo a responsabilidade pelo 
homem na sua falibilidade. A «paciência de cristo» (2Tessalonicenses 3, 5) expri-
me assim o amor de Deus, do qual é sacramento: «O amor é paciente»; «o amor 
tudo suporta» (1coríntios 13, 4.7). Além disso, para o cristão, a paciência é fruto 
do Espírito (cf. gálatas 5, 22) e declina-se como perseverança e constância nas 
tribulações e nas provas, como capacidade de suportar e de tolerar quem causa 
aborrecimentos e suscita conflitos, como olhar longânime frente às incapacida-
des alheias. A paciência é a arte de viver a insuficiência. E a insuficiência, encon-
tramo-la nos outros, mas também em nós, na realidade e em Deus. Na tradição 
cristã, a paciência é considerada uma virtude, ou até «a maior virtude». Hoje, 
porém, a paciência perdeu grande parte do seu fascínio: os tempos acelerados 
suscitam a impaciência, o não adiamento, o «agora e já», a posse que não dá 
lugar à espera. Eis, então, que a paciência, que outrora constituía uma modalidade 
sábia e humana de habitar o mundo, é votada ao esquecimento.
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«É importante ajudar o preso a situar-se na dimensão temporal, pois 
só assim poderá reconstruir a imagem de si, derrubada pela culpa e 

deprimida pela pena. [...] O trabalho de assistência e de aproximação 
dos presos, o ‘visitar os presos’, não pode, certamente, ser separado de 

um trabalho político e de uma reflexão que, em nome da dignidade do 
ser humano e dos direitos humanos, tente encontrar formas de pena que 

não privem da liberdade, mas que prevejam atos de reparação».
Luciano Manicardi

Visitar os presos
Este texto foi elaborado a partir da obra de Luciano Manicardi intitulada «A caridade dá que fazer: Redescobrindo a 

atualidade das ‘obras de misericórdia’» (páginas 129 a 136) publicada em português pelas edições Paulinas.

o PRESo «Estive na prisão e fostes ter comigo» (Mateus 25, 36). Estas palavras 
de Jesus cristo apresentam o preso como uma pessoa necessitada de cuidados 
e de relação. se o doente, o faminto, o sedento ou o nu (cf. Mateus 25, 35-45) 
podem ser vistos como simples vítimas, como pessoas marcadas por desgraças, 
o preso traz em si o estigma de uma culpa, de um delito cometido. Jesus cristo, 
porém, que se fez companheiro de pecadores e de pessoas desonestas, anuncian-
do a todos a comunhão de Deus e a possibilidade de conversão, não hesita em 
identificar-se com quem está privado da liberdade, na prisão: «estive na prisão 
e fostes ter comigo». Ora, quem se dispõe a reconhecer Jesus cristo naquele que 

Exorto-vos a que procedais de um modo digno do chamamento 
que recebestes; com toda a humildade e mansidão, com 

paciência: suportando-vos uns aos outros no amor.
carta aos Efésios 4, 1-2

fonte: www.laboratoriodafe.net



está preso, antes de mais, precisa de trabalhar sobre si próprio, o que implica: a 
perceção da tragédia da perda da liberdade, por parte da pessoa; a consciência da 
vergonha que muitas vezes habita aquele que está na prisão; o discernimento das 
prisões a que nós próprios nos condenamos; o reconhecimento da nossa sede de 
liberdade e do nosso desejo de resgate das escravidões interiores e dos ídolos; o 
discernimento da nossa debilidade, que faz de nós homicidas, ladrões, malvados, 
caluniadores, violentos (cf. Marcos 7, 21-23), no nosso coração, mesmo que não 
cheguemos a exteriorizar em atos os nossos impulsos interiores; o desenvolvi-
mento da capacidade de compaixão pela nossa fragilidade, que também é a via 
de acesso para entrar em contacto profundo com quem está na prisão e que sofre 
pelo remorso ou pelo endurecimento do coração, pela revolta ou pela ausência de 
um futuro... Trabalho sobre si próprio que tende a dilatar os espaços da caridade 
do coração, para nunca julgar o pecador, reconhecendo nele, pelo contrário, um 
irmão com o qual devemos ser solidários.

VISItAR oS PRESoS Visitar os presos tem um primeiro e elementar significado: fa-
zer-se presente junto de quem vive na prisão. A população prisional é formada 
em grande parte por pobres, marginalizados, estrangeiros imigrantes, toxicode-
pendentes: vários destes não têm ninguém, não têm pessoas que os visitem e, 
portanto, não têm ninguém com quem falar e que os escute, ou seja, para quem 
sabem que valem alguma coisa. A perda da liberdade, a solidão afetiva e sexual, 
a ausência de vida social, a perspetiva de ficar muito tempo na prisão, induzem 
com frequência a atitudes de perda de interesse pela vida, provocando embrute-
cimento ou tentações suicidas. Oprimi- do entre o desespero e a revolta, o preso 
precisa de um rosto que o escute e que lhe fale, que lhe dê a entender, com a 
sua presença e o seu acolhimento, que ele é maior do que os atos que cometeu 
e que não é redutível aos mesmos. O contacto epistolar é particularmente útil e 
importante. Quem visita um preso e estabelece com ele uma relação perdurável no 
tempo, é confrontado, muitas vezes, com uma pessoa em grave crise «espiritual» 
— em que o espiritual se refere ao sentido da existência. O diálogo será, portanto, 
um caminho comum para um sentido possível, caminho que, para o preso, impli-
ca com frequência restabelecer a ordem na relação com o tempo, que a culpa 
cometida pode ter perturbado ou destruído. O importante, certamente, é infundir 
confiança no preso, ajudando-o a não desesperar e a não se deixar afundar, a não 
abdicar da própria humanidade. como é óbvio, uma pastoral solícita para com 
os presos deverá dirigir-se também aos familiares do mesmo, ajudar e apoiar as 
suas famílias, informando-as sobre as formas de assistência a que têm direito e 
garantindo que delas usufruam... As formas de presença cristã nas prisões são 
múltiplas e criativas.

Suportar com paciência  
as fraquezas do próximo

Este texto foi elaborado a partir da obra de Luciano Manicardi intitulada «A caridade dá que fazer: Redescobrindo a 
atualidade das ‘obras de misericórdia’» (páginas 195 a 205) publicada em português pelas edições Paulinas.

SuPoRtAR AS fRAquEZAS Do noSSo PRÓxIMo Quando sentimos que uma pessoa é 
insuportável? Por que motivo determinado comportamento de uma pessoa nos 
aborrece? Quanto nos afeta a debilidade de alguém, que nos parece insuportável, 
também se manifesta uma revelação de nós a nós mesmos. Quando sentimos 
a debilidade de uma pessoa aborrecida e incómoda, isso pode ser simplesmen-
te a expressão de sentimentos egoístas e racistas, ou de medo e de rejeição do 
confronto. Ora, a capacidade de suportar tem por fundamento o Evangelho e o 
exemplo de Jesus cristo, e torna-se possível pela fé. A este propósito, importa 
perceber que isto não tem nada a ver com o suportar passivamente o sofrimento. 
A atitude — livre e amorosa — de suportar quem é incómodo, antipático, aborreci-
do, lento, carenciado, equipara-se ao amor ao inimigo. E requer que trabalhemos 
sobre nós mesmos para aprendermos a conhecer e a amar o inimigo que existe 
em nós, aquilo que em nós é incómodo, aquilo que nos é insuportável e que Deus, 
em Jesus cristo, suportou pacientemente, amando-nos de modo incondicional. 
Deste modo, torna-se abertura de futuro; para o outro, confirmação de confiança 
nele, luta a seu lado e em seu favor contra a tentação do desespero. O suportar 
paciente do outro, que é sentido como aborrecido ou hostil, caminha a par e passo 
com a paciência para consigo mesmo e para com as suas incongruências, frente 
aos acontecimentos que se opõem aos nossos desejos e à nossa vontade, frente 
a Deus, cujo desígnio de salvação continua incompleto. Longe de ser sinónimo de 
debilidade, a paciência é força em relação a nós mesmos, capacidade de agir de 
forma compulsiva, espera dos tempos do outro, capacidade de suportar o outro, 
de apoiar e carregar o outro. Trata-se, portanto, de um momento particularmente 
importante na edificação das relações interpessoais e eclesiais. Não é por acaso 
que o Novo Testamento exorta com frequência a ter paciência e a suportar os ou-
tros no contexto de difíceis relações comunitárias: «suportai-vos uns aos outros 
e perdoai-vos mutuamente se alguém tiver razão de queixa contra outro» (colos-
senses 3, 13). O suportar-se mutuamente é manifestação de caridade.

PACIênCIA O hebreu bíblico fala de Deus como «lento para a ira», para indicar a 
sua paciência. Paciência que é, portanto, intenção de amor para com o ser huma-
no, mas também sofrimento frente ao pecado do ser humano: «Até quando terei 
de ouvir esta assembleia má a murmurar contra mim?» — diz Deus a Moisés e 
a Aarão (Números 14, 27). A paciência, com efeito, não quer tornar-se cúmplice 
do mal cometido. A paciência divina não é ausência de cólera, mas capacidade 



REZAR A DEuS PEloS DEfuntoS E CoM oS DEfuntoS A Escritura também refere a 
oração dos vivos pelos mortos (cf. 2Macabeus 12, 41-45) e dos mortos pelos vi-
vos (cf. 2Macabeus 15, 11-16). A oração pelos defuntos é sustentada e tornada 
possível pela fé na ressurreição e torna-se um dever da comunidade crente, que 
também vive deste modo a sua solidariedade para com os irmãos defuntos. A fé 
na ressurreição é o resultado radical da aliança que Deus faz com os humanos e 
que fala de um amor divino que «vale mais do que a vida» (salmo 63, 4) e impele-
nos para além da vida. A comunhão experimentada em vida não é desfeita pela 
morte, porque o crente encontra a sua vida «em cristo»: aqueles que vivem os 
seus dias em cristo ficam, portanto, em comunhão com aqueles que «morreram 
em cristo» e entre eles estabelece-se uma misteriosa comunhão que também 
torna possível uma comunicação (cf. Apocalipse 7, 13-17). Aliás, o Batismo, que 
incorpora o indivíduo crente no acontecimento pascal e cria a comunhão daqueles 
que, na história, formam o corpo de cristo, representa uma morte simbólica para 
viver em cristo, e infunde a convicção de que a morte física não quebra a ligação 
do crente que, em cristo, está unido à comunidade de fé. A Igreja atesta, desde a 
Antiguidade, a possibilidade de uma oração pelos mortos, que se situa na «co-
municação das linguagens», que une, em cristo, os vivos e os mortos. Assim, a 
liturgia da Igreja reza pelos defuntos, sobretudo nas anáforas eucarísticas. A Igreja 
reza por todos os seus membros, vivos ou mortos, e reza pelos que morreram em 
santidade e pelos que morreram em pecado: todos eles, com efeito, precisam da 
misericórdia de Deus, único poder de salvação. Na oração pelos defuntos, a Igreja 
manifesta a sua qualidade de corpo de cristo e vive a solidariedade com todos 
os membros deste corpo, inclusive com aqueles que já faleceram. Ao rezar pelos 
mortos, a Igreja também reza com eles. Única, com efeito, é a liturgia da Igreja 
celeste e terrestre. Rezando pelos mortos, a Igreja confessa o perdão dos pecados 
para todos: tanto para os vivos como para os mortos. Aliás, a salvação que Jesus 
cristo veio trazer é para todos os ser humanos. Ao rezar pelos mortos, a Igreja 
insere-se no plano de salvação de Deus, que tem por fim o Reino, a ressurreição 
final e a vida eterna. Eis então que as orações tradicionais pelos mortos invocam 
«paz», «repouso eterno», «refrigério», «luz eterna», e evocam imagens como 
«paraíso» e «Jerusalém celeste».

R O T E I R O  D A  Q U A R E s M A  /  2 7  D E  M A R Ç O  2 0 1 6

DOmINgO  DE  Pá SCOA

7

«A caridade é atenção ao corpo do outro. E como o corpo é a realidade 
humana mais espiritual, é através do contacto com o corpo ferido, 

carente, sofredor, necessitado, que recriamos as condições de dignidade 
do ser humano ferido e ofendido, injuriado pela vida. [...] A tradição 

das obras de misericórdia é atividade eminentemente espiritual, 
precisamente no seu acontecer no corpo e graças ao corpo».

Luciano Manicardi

Sepultar os mortos
Este texto foi elaborado a partir da obra de Luciano Manicardi intitulada «A caridade dá que fazer: Redescobrindo a 

atualidade das ‘obras de misericórdia’» (páginas 121 a 128) publicada em português pelas edições Paulinas.

SEPultAR oS MoRtoS A sepultura dos mortos não está incluída entre as obras de 
misericórdia enumeradas no capítulo vinte e cinco de Mateus (versículos 31 a 
46), mas é prática de piedade bem estabelecida no Judaísmo. O livro de Ben sira 
ou Eclesiástico (capítulo 38, versículo 16) exorta: «filho, derrama lágrimas sobre 
o morto, e chora como um homem que sofreu um rude golpe. sepulta o seu corpo 
segundo o costume, e não desprezes a sua sepultura» (sir 38,16). A ausência de 
sepultura era considerada uma maldição e uma condição vergonhosa (cf. salmo 
79, 2-3; Jeremias 16, 4-6; 25, 33), e era a sorte miserável dos ímpios (cf. Deutero-
nómio 28, 26; Isaías 34, 3). Por isso, a exigência de dar sepultura adequada aos 

Rezar pelos vivos e pelos mortos é lutar contra o inferno da não 
relação que ameaça as nossas vidas e fazer reinar o amor que é ligação 

vital e salvífica, invocando o Deus misericordioso e compassivo.

fonte: www.laboratoriodafe.net



mortos é assim expressa no livro de Ben sira (capítulo 7, versículo 33): «Dá de boa 
vontade a todos os vivos, e não recuses o teu benefício a um morto». As práticas 
fúnebres da Bíblia mostram que os parentes próximos podiam dar ao morto um 
último abraço e um último beijo (génesis 50, 1: «José precipitou-se sobre o rosto 
de seu pai e cobriu-o de lágrimas e de beijos»). O uso de fechar os olhos do morto, 
também referido no livro do génesis (cf. capítulo 46, versículo 4), explica-se pela 
equiparação da morte ao sono, sendo prática comum em muitas culturas. Lem-
bremos que o termo «cemitério» deriva de um termo grego que significa «dor-
mitório». Numa homilia inteiramente dedicada a explicar o termo «cemitério», 
João crisóstomo escreve: «O lugar da sepultura chama-se ‘cemitério’ para que se 
saiba que aqueles que aí repousam não estão mortos, mas a dormir»; e, depois de 
ter observado que, muitas vezes, na Escritura, a morte é evocada com a imagem 
do sono e se diz dos mortos que estão adormecidos, acrescenta que daí deriva a 
palavra «cemitério», ou seja, «dormitório», «lugar onde se dorme».

RESPEItAR o CADÁVER Na tradição bíblica, a sepultura sempre foi tida na máxima 
consideração, a par dos cuidados a prestar ao cadáver (lavar o defunto, pentear, 
vestir). Por outro lado, a cremação dos corpos em Israel nunca foi praticada e era 
considerada um ultraje ao corpo ou, então, era uma prática abominável, reservada 
a transgressores e inimigos, para significar o seu aniquilamento total (cf. Amós 2, 
1). O respeito pelo cadáver, já notável no Antigo Testamento, que é perpassado por 
uma conceção antropológica unitária, pela qual o corpo se reveste de um valor es-
piritual, aumenta com o desenvolvimento da crença na ressurreição: não se pode 
deixar de tratar com toda a honra o corpo destinado à ressurreição. No Novo Tes-
tamento, os evangelhos dão particular destaque à sepultura de Jesus. sem dúvida 
que a sepultura de Jesus cristo faz parte do anúncio que a fé da Igreja proclamou 
e transmitiu de geração em geração, a partir de Paulo, pelo que já era uma men-
sagem tradicional: «cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras; 
foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras» (1coríntios 
15,3-4). Este facto explica a importância da sepultura em todo o cristianismo. 
Aliás, o ser humano é o único animal que tem consciência da morte e é o único ser 
que desenvolveu a prática da sepultura dos mortos. A sepultura dos mortos revela 
o nível de humanização e o grau de civilização de uma sociedade humana. Todos 
nós sentimos horror diante de imagens que mostram ultrajes e violências contra 
os corpos mortos de inimigos durante a guerra. Percebemos uma sacralidade vio-
lada, consideramos ímpia e desumana essa forma de atuação violenta. E sentimos 
que se não há respeito e atenção para com os mortos, também não pode haver 
respeito nem atenção para com os vivos, para com os seres humanos.

Rezar a Deus por vivos e defuntos
Este texto foi elaborado a partir da obra de Luciano Manicardi intitulada «A caridade dá que fazer: Redescobrindo a 

atualidade das ‘obras de misericórdia’» (páginas 169 a 177) publicada em português pelas edições Paulinas.

REZAR A DEuS PEloS VIVoS E CoM oS VIVoS A lista das obras de misericórdia espi-
rituais culmina com a oração: rezar a Deus por vivos e defuntos. Tal como o amor, 
a oração também é uma obra, um trabalho. Rezar é uma ação laboriosa. Aqui, a 
oração é intercessão: rezar pelos outros. Na oração de intercessão, o ser humano 
manifesta a ligação indissolúvel entre a relação com Deus e a responsabilidade 
pelos outros, a confissão da fé e o empenho histórico, o amor a Deus e a solidarie-
dade para com os irmãos. Assim como nós vivemos com e pelos outros, também 
rezamos com e pelos outros. Etimologicamente, interceder significa «dar um pas-
so entre (‘intercedere’)», «interpor-se», colocar-se entre duas partes para tentar 
construir uma ponte, uma comunicação entre elas. É uma posição «crucial». É a 
posição de Jesus cristo na cruz, quando o seu estar entre o céu e a terra terra, 
de braços estendidos para levar a Deus todos os seres humanos, se torna reve-
lação do resultado último da intercessão: o dar a vida pelos pecadores, por parte 
daquele que é santo; o «morrer pelos» injustos, por parte daquele que é justo. E 
o Ressuscitado continua a interceder pelos seres humanos (cf. Hebreus 7, 25; Ro- 
manos 8, 34). Na intercessão não pedimos a Deus que se lembre de alguém, mas, 
«diante dele» recordamos, nós próprios, outras pessoas para que a nossa relação 
com elas seja iluminada pela palavra de Deus. Enquanto invocamos o perdão ou 
a ajuda de Deus para quem deles necessita, empenhamo-nos concretamente e 
fazemos tudo o que está no nosso poder em favor dessas pessoas. Neste sentido, 
a intercessão é luta contra a amnésia que nos ameaça, purificação da nossa re-
lação com os outros e entrega concreta em favor daqueles pelos quais se reza. A 
intercessão coloca-nos na alternância entre solidão e solidariedade. Ora, se Jesus 
cristo, no seu ministério histórico, rezou pelos seus discípulos, agora, também os 
discípulos são chamados a «rezar uns pelos outros» (Tiago 5, 16). sujeito da ora-
ção no coração do discípulo e da comunidade cristã é o Espírito santo, o Paráclito, 
que fala a língua de Deus e ensina o crente a rezar. Então, o cristão é convidado a 
interceder, a elevar súplicas e orações por todos. graças à intercessão, a vontade 
de Deus e o amor universal que a anima tornam-se práxis quotidiana do crente, 
convertendo o seu coração. com efeito, a oração pelos outros nasce do amor e 
conduz ao amor, purificando o amor. Aliás, como seria possível chegar a amar os 
inimigos sem rezar por eles? Não foi por acaso que Jesus cristo, depois de ter 
dito «Amai os vossos inimigos» (Lucas 6, 27), acrescenta de imediato: «Rezai 
por aqueles que vos maltratam» (Lucas 6, 28). A oração infunde intencionalida-
de na nossa atuação e forma de relacionamento, tornando-se o seu fundamento 
espiritual.


