Misericórdia nos Livros do Antigo Testamento

Palavras que dizem da Misericórdia de Deus no Antigo Testamento
“Ahab”
Esta palavra é usada mais de 200 vezes no Antigo Testamento. E refere-se 32
vezes ao amor de Deus
Exemplos:
Há pessoas que são objeto do amor de Deus: Salomão (II Sm 12.24; Ne
13.26) e Ciro (Is 48.14).
Em Dt 10.18 diz que o Eterno ama o estrangeiro.
Ele ama a Jerusalém (Sl 78.68; 87.2).
Deus ama a retidão e os que agem corretamente (Sl 11.7; 37.28; 45.7; 99.4).
Deus amou os pais e, depois deles, escolheu seus descendentes (Dt 4.35;
10.15).
Em inúmeras passagens o Antigo Testamento fala do amor de Deus por Israel
(Dt 7.8-9; 23.5; I Rs 10.9; II Cr 2.11).
Ele o amou como “marido” (Ez 16.8; Os 3.1)
Como pai (Os 11.1).
Por Israel ser precioso a seus olhos, Ele o amou, redimiu e renovou (Is 43.4;
63.9; Sf 3.17).
A linguagem do Antigo Testamento sobre o amor de Deus por Israel é às vezes
paradoxal. Em Jeremias 31.3 se diz: “Com amor eterno te amei [Israel]”; mas
em Oséias 9.15: “Já não os amarei”.
“Ahabâ”
“Amor por escolha”. É amor incondicional. O amor por escolha flui do
excedente espontâneo do amor de Deus.
“Hesed”
Ao definirem a misericórdia, os Livros do Antigo Testamento servem-se
sobretudo de duas expressões, cada uma das quais tem um matiz semântico
diverso. Antes de mais, o termo em hebraico “hesed”, que indica uma profunda
atitude de «bondade». Quando esta disposição se estabelece entre duas
pessoas, estas passam a ser, não apenas benévolas uma para com a outra,
mas também reciprocamente fiéis por força de um compromisso interior,
portanto , também em virtude de uma fidelidade para consigo próprias. E se é
certo que hesed significa também «graça» ou «amor», isto sucede
precisamente na base de tal fidelidade. O facto de o compromisso em questão

ter um carácter, não apenas moral, mas como que jurídico, não altera a sua
realidade. Quando no Antigo Testamento o vocábulo hesed é referido ao
Senhor isso acontece sempre em relação com a aliança que Deus fez com
Israel. Esta aliança foi da parte de Deus um dom e uma graça para Israel.
Contudo, uma vez que Deus, em coerência com a Aliança estabelecida, se
tinha comprometido a respeitá-la, hesed adquiria, em certo sentido, um
conteúdo legal. O compromisso «jurídico» da parte de Deus deixava de obrigar
quando Israel infringia a aliança e não respeitava as condições da mesma. E
era precisamente então que hesed, deixando de ser uma obrigação jurídica,
revelava o seu aspecto mais profundo: tornava-se manifesto aquilo que fora ao
princípio, ou seja, amor que doa, amor mais potente do que a traição, graça
mais forte do que o pecado.
“Rahªmim”
O matiz do seu significado é um pouco diverso do significado de hesed.
Enquanto hesed acentua as características da fidelidade para consigo mesmo e
da «responsabilidade pelo próprio amor» (que são características em certo
sentido masculinas), rahªmim, já pela própria raiz, denota o amor da mãe
(rehem= seio materno). Do vínculo mais profundo e originário, ou melhor, da
unidade que liga a mãe ao filho, brota uma particular relação com ele, um
amor particular. Deste amor se pode dizer que é totalmente gratuito, não fruto
de merecimento, e que, sob este aspecto, constitui uma necessidade interior: é
uma exigência do coração. É uma variante como que «feminina» da fidelidade
masculina para consigo próprio, expressa pelo hesed. Sobre este fundo
psicológico, rahªmim dá origem a uma gama de sentimentos, entre os quais a
bondade e a ternura, a paciência e a compreensão, que o mesmo é dizer a
prontidão para perdoar.
A Palavra “Misericordia” no Antigo Testamento
Gênesis 43,29)
Então, levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe.
“É este, disse ele, vosso irmão mais novo do qual me falastes?” E ajuntou:
“Que Deus te faça misericórdia, meu filho!”
(Êxodo 20,6)
mas uso de misericórdia até a milésima geração com aqueles que me amam e
guardam os meus mandamentos.
(Êxodo 33,19)
E Deus respondeu: “Vou fazer passar diante de ti todo o meu esplendor, e
pronunciarei diante de ti o nome de Javé. Dou a minha graça a quem quero, e
uso de misericórdia com quem me apraz.

(Números 14,19)
Perdoai o pecado desse povo segundo a vossa grande misericórdia, como já o
tendes feito desde o Egito até aqui.”
(Deuteronômio 5,10)
mas uso de misericórdia até a milésima geração com aqueles que me amam e
guardam os meus mandamentos.
(Deuteronômio 7,2)
quando o Senhor, teu Deus, as tiver entregado e tu as tiveres vencido, então
as votarás ao interdito; não farás pacto algum com elas, nem as tratarás com
misericórdia.
(Deuteronômio 7,9)
Reconhece, pois, que o Senhor, teu Deus, é verdadeiramente Deus, um Deus
fiel, que guarda a sua aliança e a sua misericórdia até a milésima geração para
com aqueles que o amam e observam os seus mandamentos,
(Deuteronômio 7,12)
Se ouvirdes esses preceitos e os praticardes fielmente, o Senhor, teu Deus,
guardará para contigo a aliança de misericórdia que jurou a teus pais,
(Deuteronômio 13,17)
Não retenha a tua mão nada do que tiver sido votado ao interdito, para que o
Senhor aplaque o ardor de sua cólera, e use de piedade e misericórdia para
contigo, e te multiplique, como jurou a teus pais,
(Juízes 1,24)
viram um homem que saía da cidade, e disseram-lhe: Mostra-nos por onde se
pode entrar na cidade e usaremos de misericórdia contigo.
(Rute 1,8)
Ide, voltai para a casa de vossa mãe, disse ela às suas noras. O Senhor use
convosco de misericórdia, como vós usastes com os que morreram e comigo!

(II Samuel 2,5)
Davi mandou-lhes mensageiros, dizendo: Benditos sejais pelo Senhor, por
terdes feito esta obra de misericórdia para com o vosso senhor Saul,
sepultando-o!
(II Samuel 9,3)
Tornou o rei: Haverá ainda alguém da família de Saul a quem eu possa fazer
misericórdia da parte de Deus? Há ainda um filho de Jônatas, respondeu Siba,
paralítico dos dois pés.
(II Samuel 22,51)
Ele prepara grandes vitórias a seu rei e faz misericórdia a seu ungido. A Davi e
a sua descendência para sempre.
(II Samuel 24,14)
Davi respondeu a Gad: Estou em grande angústia. É melhor cairmos nas mãos
do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens! E
Davi escolheu a peste.
(II Reis 13,23)
Mas o Senhor compadeceu-se deles e usou de misericórdia para com eles; e
deu-lhes de novo a sua graça, por causa de sua aliança com Abraão, Isaac e
Jacó. O Senhor não os quis aniquilar, nem rejeitá-los de sua face.
(I Crônicas 16,34)
Louvai o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna.
(I Crônicas 16,41)
Com eles estavam Hemã, Iditum e os outros que tinham sido escolhidos e
designados nominalmente para louvar o Senhor, porque sua misericórdia é
eterna.
(I Crônicas 21,13)
Estou, respondeu Davi, numa cruel angústia. Ah! Caia eu nas mãos do Senhor,
porque imensa é sua misericórdia; mas que eu não caia nas mãos dos

homens!
(II Crônicas 5,13)
no momento em que os tocadores de trombeta, e os cantores se uniam para
celebrar numa mesma sinfonia o louvor do Senhor, no momento em que
faziam ressoar o som das trombetas, dos címbalos e de outros instrumentos
de música com este hino: Louvor ao Senhor porque ele é bom, porque sua
misericórdia é eterna, nesse momento o templo, o templo do Senhor, encheuse de uma nuvem tão espessa
(II Crônicas 6,14)
Senhor, Deus de Israel, não há nem nos céus nem na terra um deus que seja
comparável a vós, que seja fiel à sua aliança com seus servos, e cheio de
misericórdia para com os que vos servem de todo o coração.
(II Crônicas 7,3)
À vista do fogo que descia e da glória do Senhor que enchia o templo, toda a
multidão de israelitas se prosternou com o rosto em terra sobre o pavimento,
e, prosternados, puseram-se a cantar: Louvai o Senhor porque ele é bom,
porque sua misericórdia é eterna.
(II Crônicas 7,6)
Os sacerdotes mantinham-se em seus postos; igualmente os levitas com os
instrumentos de música do Senhor, que Davi tinha mandado fazer para
celebrar os louvores do Senhor, quando confiou-lhes essa função de cantar os
louvores do Senhor: Porque sua misericórdia é eterna. Os sacerdotes diante
deles tocavam trombetas, enquanto toda a multidão dos israelitas mantinha-se
de pé.
(II Crônicas 20,21)
Em seguida, depois de se ter entendido com o povo, ele designou os cantores
que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do
exército, cantando: "Louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna!"
(II Crônicas 30,9)
Se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia
diante daqueles que os levaram para o cativeiro e voltarão à sua terra, pois o
Senhor Deus é generoso e misericordioso e não desviará os olhos de vós, se
voltardes para ele.

(Esdras 3,11)
Entoaram ao Senhor este refrão de louvor: Porque ele é bom, e porque sua
misericórdia com Israel permanece para sempre! E todo o povo soltou
aclamações de alegria para celebrar o Senhor, por ocasião do lançamento dos
alicerces de sua casa.
(Esdras 9,8)
Entretanto, o Senhor, nosso Deus, testemunhou-nos por um momento a sua
misericórdia, permitindo que subsistisse um resto dentre nós, e concedeu-nos
um abrigo em seu lugar santo. Nosso Deus quis assim fazer brilhar a nossos
olhos a sua luz, e nos dar um pouco de vida no meio de nossa servidão.
(Neemias 1,5)
dizendo: Ah! Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, vós que
permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles
que vos amam e observam os vossos mandamentos,
(Neemias 9,19)
usastes de muita misericórdia e não os abandonastes no deserto; e a coluna
de nuvem que os guiava durante o dia em sua viagem, bem como a coluna de
fogo que lhes iluminava o caminho que deviam seguir durante a noite, não lhes
foi arrebatada.
(Neemias 9,27)
vós os abandonastes às mãos de seus inimigos, que os oprimiram. Mas
quando, no tempo de sua miséria, clamaram a vós, vós os ouvistes do alto do
céu, e, em vossa grande misericórdia, enviastes-lhes salvadores que os
livraram das mãos dos seus inimigos.
(Neemias 9,28)
Mas, assim que voltou a segurança, recomeçaram a fazer o mal diante de vós,
e os abandonastes às mãos dos seus inimigos, que os tiranizaram. Mas
clamaram de novo a vós, e vós, do alto do céu, os atendestes; assim é que a
vossa grande misericórdia operou inúmeras vezes a sua libertação.
(Neemias 9,31)

Mas, mesmo assim, vossa grande misericórdia vos impediu de aniquilá-los, e
não os abandonastes porque sois um Deus clemente e compassivo.
(Neemias 13,22)
E ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para
santificar o dia do sábado. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, por causa disso,
e tende piedade de mim segundo a vossa grande misericórdia.
(Tobias 3,2)
Vós sois justo, Senhor! Vossos juízos são cheios de eqüidade, e vossa conduta
é toda misericórdia, verdade e justiça.
(Tobias 3,13)
Deus de nossos pais, que vosso nome seja bendito. Vós, que depois de vos
irardes, usais de misericórdia, e no meio da tribulação perdoais os pecados aos
que vos invocam.
(Tobias 3,21)
Mas todo aquele que vos honra tem a certeza de que sua vida, se for provada,
será coroada; que depois da tribulação haverá a libertação, e que, se houver
castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia.
(Tobias 8,18)
Usastes conosco de vossa misericórdia, expulsando para longe de nós o
inimigo que nos perseguia,
(Tobias 12,6)
Então ele falou-lhes discretamente: Bendizei o Deus do céu, e dai-lhe glória
diante de todo o ser vivente, porque ele usou de misericórdia para convosco.
(Tobias 12,9)
porque a esmola livra da morte: ela apaga os pecados e faz encontrar a
misericórdia e a vida eterna;
(Tobias 13,5)

Castigou-nos por causa das nossas iniqüidades, mas nos salvará por sua
misericórdia.
(Tobias 13,8)
Convertei-vos, pecadores, e praticai a justiça diante de Deus, na confiança que
vos fará misericórdia.
(Judite 7,4)
Quando os israelitas viram aquela multidão, prostraram-se por terra e cobriram
de cinzas as suas cabeças, orando em comum ao Deus de Israel para que
fizesse misericórdia ao seu povo.
(Judite 7,23)
Ozias levantou-se então banhado em lágrimas: Coragem, meus irmãos! - disse
ele.- Esperemos (ainda) cinco dias a misericórdia do Senhor.
(Judite 8,12)
Não é esse o meio de atrair a sua misericórdia, mas antes o de excitar a sua
cólera e acender o seu furor
(Judite 8,13)
Vós impusestes ao Senhor um prazo para exercer a sua misericórdia e
fixastes-lhe um dia ao vosso arbítrio!
(Judite 8,17)
Roguemos ao Senhor com lágrimas que nos conceda a sua misericórdia como
lhe aprouver, para que, assim como se perturbou o nosso coração com o
orgulho de nossos inimigos, do mesmo modo encontremos glória em nossa
humilhação.
(Judite 9,17)
Deus do céu, criador das águas e senhor de toda a criação, ouvi uma pobre
suplicante que só confia em vossa misericórdia.

(Judite 13,18)
e que cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa de misericórdia à casa
de Israel; esta noite ele matou por minha mão o inimigo de seu povo.
(Judite 13,21)
Dai-lhe glória todos vós, porque é bom, porque a sua misericórdia é eterna!
(Jó 10,12)
concedeste-me vida e misericórdia; tua providência conservou o meu espírito.
(Salmos 12,6)
e meus adversários não triunfem no momento de minha queda, eu que confiei
em vossa misericórdia. Antes possa meu coração regozijar-se em vosso
socorro! Então cantarei ao Senhor pelos benefícios que me concedeu.
(Salmos 16,7)
Mostrai a vossa admirável misericórdia, vós que salvais dos adversários os que
se acolhem à vossa direita.
(Salmos 17,51)
Ele prepara grandes vitórias a seu rei e faz misericórdia a seu ungido, a Davi e
a sua descendência para sempre.
(Salmos 22,6)
A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha
vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias.
(Salmos 24,6)
Lembrai-vos, Senhor, de vossas misericórdias e de vossas bondades, que são
eternas.
(Salmos 24,7)
Não vos lembreis dos pecados de minha juventude e dos meus delitos; em

nome de vossa misericórdia, lembrai-vos de mim, por causa de vossa
bondade, Senhor.
(Salmos 29,9)
A vós, Senhor, eu clamo, e imploro a misericórdia de meu Deus.
(Salmos 30,17)
Mostrai semblante sereno ao vosso servo, salvai-me pela vossa misericórdia.
(Salmos 31,10)
São muitos os sofrimentos do ímpio. Mas quem espera no Senhor, sua
misericórdia o envolve.
(Salmos 32,22)
Seja-nos manifestada, Senhor, a vossa misericórdia, como a esperamos de
vós.
(Salmos 39,12)
E vós, Senhor, não me recuseis vossas misericórdias; protejam-me sempre
vossa graça e vossa fidelidade,
(Salmos 43,27)
Levantai-vos em nosso socorro e livrai-nos, pela vossa misericórdia.
(Salmos 47,10)
Ó Deus, relembremos a vossa misericórdia no interior de vosso templo.
(Salmos 50,3)
Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. E conforme a
imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniqüidade.
(Salmos 50,16)

Deus, ó Deus, meu salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a
vossa misericórdia a minha língua exaltará.
(Salmos 51,10)
Eu sou, porém, como a virente oliveira na casa de Deus: confio na misericórdia
de Deus para sempre.
(Salmos 56,11)
porque aos céus se eleva a vossa misericórdia, e até as nuvens a vossa
fidelidade.
(Salmos 58,6)
porque vós, Senhor dos exércitos, sois o Deus de Israel. Erguei-vos para
castigar esses pagãos, não tenhais misericórdia desses pérfidos.
(Salmos 65,20)
Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua
misericórdia.
(Salmos 68,14)
Minha oração, porém, sobe até vós, Senhor, na hora de vossa misericórdia, ó
Deus. Na vossa imensa bondade, escutai-me, segundo a fidelidade de vosso
socorro.
(Salmos 68,17)
Ouvi-me, Senhor, pois que vossa bondade é compassiva; em nome de vossa
misericórdia, voltai-vos para mim.
(Salmos 76,9)
Estancou-se sua misericórdia para o bom? Estará sua promessa desfeita para
sempre?
A Palavra “Misericordioso”:

porque é a sua única cobertura, é a veste com que cobre sua nudez; com que
dormirá ele? Se me invocasse, eu o ouviria, porque sou misericordioso. (Êxodo
22,27)
O Senhor passou diante dele, exclamando: “Javé, Javé, Deus compassivo e
misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade, (Êxodo
34,6)
porque o Senhor é um Deus misericordioso, e ele não te quer abandonar nem
te extinguir, e não se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais.
(Deuteronômio 4,31)
Bendito seja ele do Senhor, respondeu Noêmi, porque mostrou-se
misericordioso tanto para com os vivos como para com os mortos. E
acrescentou: Esse homem é nosso próximo parente, um dos que têm direito
de resgate sobre nós. (Rute 2,20)
Chegaste ontem, e hoje vou fazer que andes errante conosco, não sabendo eu
mesmo aonde vou? Volta. Toma os teus contigo, e que o Senhor seja
misericordioso e fiel para contigo. (II Samuel 15,20)
(Se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão
misericórdia diante daqueles que os levaram para o cativeiro e voltarão à sua
terra, pois o Senhor Deus é generoso e misericordioso e não desviará os olhos
de vós, se voltardes para ele. II Crônicas 30,9)
Sê misericordioso segundo as tuas posses. (Tobias 4,8)
O Senhor é bom e misericordioso, lento para a cólera e cheio de clemência.
(Salmos 102,8)
Memoráveis são
misericordioso.
(Salmos 110,4)
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Como luz, se eleva, nas trevas, para os retos, o homem benfazejo,
misericordioso e justo. (Salmos 111,4)
Que ele ouça vossas súplicas, vos seja misericordioso e não vos abandone nas
provações! (II Macabeus 1,5)
Eis a oração: Senhor, Senhor, Deus, criador de todas as coisas, terrível e
forte, justo e misericordioso, que sois o rei único e bom...(II Macabeus 1,24)
recobraram a posse do templo famoso em todo o universo, livraram a cidade
e restabeleceram as leis em vias de abolição, tudo isso, graças ao Senhor que

lhes foi misericordioso: (II Macabeus 2,22)
Avançaram, pois, em ordem de batalha, com esse auxiliar enviado do céu pelo
Senhor misericordioso. (II Macabeus 11,10)
Rezaram todos juntos e invocaram o Senhor misericordioso, entre lágrimas,
jejuns, prostrados três dias consecutivos; Judas exortou-os e disse-lhes que
estivessem preparados; (II Macabeus 13,12)
Sê misericordioso com os órfãos como um pai; e sê como um marido para a
mãe deles. (Eclesiástico 4,10)
pois misericórdia e ira estão sempre em Deus, grandemente misericordioso,
porém capaz de cólera. (Eclesiástico 16,12)
Invocaram o Senhor misericordioso, levantando para o céu as suas mãos
estendidas. E o Santo, o Senhor Deus, ouviu logo a sua voz: (Eclesiástico
48,22)
porque sabia que sois um Deus clemente e misericordioso, de coração grande,
de muita benignidade e compaixão pelos nossos males. (Jonas 4,2)
Pai das Misericórdias
Lembrai-vos, Senhor, de vossas misericórdias e de vossas bondades, que
são eternas. (Salmos 24, 6)
E vós, Senhor, não me recuseis vossas misericórdias; protejam-me sempre
vossa graça e vossa fidelidade, (Salmos 39, 12)
Cumulai-vos desde a manhã com as vossas misericórdias, para exultarmos
alegres em toda a nossa vida. (Salmos 89, 14)
Quem é sábio para julgar estas coisas e compreender as misericórdias do
Senhor? (Salmos 106, 43)
Desçam a mim as vossas misericórdias, Senhor, e a vossa salvação,
conforme vossa promessa. (Salmos 118, 41)
Venham sobre mim as vossas misericórdias, para que eu viva, porque a
vossa lei são as minhas delícias. (Salmos 118, 77)
São muitas, Senhor, as vossas misericórdias; dai-me a vida segundo as

vossas decisões. (Salmos 118, 156)
Após a morte nada mais há, o louvor terminou. Glorifica a Deus enquanto
viveres; glorifica-o enquanto tiveres vida e saúde; louva a Deus e glorifica-o
em suas misericórdias. (Eclesiástico 17, 27)
Ao Senhor, nosso Deus, as misericórdias e o perdão, porque nós nos
rebelamos contra ele. (Daniel 9, 9)

O Pai das misericórdias no Novo Testamento
“Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu
povo e suscitou-nos um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servo, como
havia anunciado, desde os primeiros tempos, mediante os seus santos
profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos
odeiam. Assim exerce a sua misericórdia com nossos pais, e se recorda de
sua santa aliança,”
Do canto de Zacarias (Lc 1,72)
Parábola do Pai Amoroso (filho pródigo)
“Naquele tempo, Jesus contou esta parábola: «Um homem tinha dois
filhos. O filho mais novo disse ao pai: ‘Pai, me dá a parte da herança que me
cabe’. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo
juntou o que era seu, e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo
numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma
grande fome nessa região, e ele começou a passar necessidade. Então foi
pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça, cuidar dos
porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam,
mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: ‘Quantos empregados do
meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome... Vou me
levantar, e vou encontrar meu pai, e dizer a ele: - Pai, pequei contra Deus e
contra ti; já não mereço que me chamem teu filho. Trata-me como um dos
teus empregados’. Então se levantou, e foi ao encontro do pai.Quando ainda
estava longe, o pai o avistou, e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou, e o
cobriu de beijos. Então o filho disse: ‘Pai, pequei contra Deus e contra ti; já
não mereço que me chamem teu filho’. Mas o pai disse aos empregados:
‘Depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho. E coloquem um anel
no seu dedo e sandálias nos pés. Peguem o novilho gordo e o matem. Vamos
fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto, e tornou a viver;
estava perdido, e foi encontrado’. E começaram a festa. O filho mais velho
estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança.
Então chamou um dos criados, e perguntou o que estava acontecendo. O
criado respondeu: ‘É seu irmão que voltou. E seu pai, porque o recuperou são
e salvo, matou o novilho gordo’. Então, o irmão ficou com raiva, e não queria
entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: ‘Eu trabalho
para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua; e nunca me
deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu
filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo!’
Então o pai lhe disse: ‘Filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é
seu. Mas, era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava
morto, e tornou a viver; estava perdido, e foi encontrado’.”
(Lc 15,11-32)

“Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes
vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus: é este o vosso culto
espiritual.” (Romanos 12, 1)
“Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das
misericórdias, Deus de toda a consolação. Pensa nisto, confia n'Ele e
recorre às Suas capacidades de salvar, proteger e consolar nas horas difíceis
da vida. Não desanimes. Ele é também o Bom Pastor que nos leva a pastos
verdejantes e a águas tranquilas, para que sejamos plenamente
satisfeitos.Porque vives na penúria se na Casa do Pai há abundância de bens e
as Suas misericórdias são novas cada manhã? Vem! Cristo chama-te com
muito terno amor! Ele conhece os teus problemas e dificuldades e quer ajudarte, como só Ele pode e sabe.Não retardes a tua vinda. O Deus de toda a
consolação está à espera que Lhe dês oportunidade de te ajudar. Não irá
forçar a entrada, nem desperdiçar as Suas graças, mas espera que te decidas,
para fazer morada no teu coração.”
(II Coríntios 1,3-18)

