
Misericordiosos como o Pai

“Sede misericordiosos, como também o 
vosso Pai é misericordioso” Lc 6,36



Vídeo: 
Parcialmente 

nublado

Parcialmente_Nublado.avi


“A bondade é uma qualidade do caracter, a misericórdia é uma dimensão
que amadurece o íntimo e se concretiza em gestos pelo próximo”

Só mesmo 
com Deus!



Parábolas da Misericórdia – Lucas o 
Evangelho da Misericórdia

Ovelha perdida

Moeda encontrada

Filho Pródigo

Os dois devedores

Bom samaritano

O rico e o pobre Lázaro

Juiz injusto e a viúva insistente

O fariseu e o publicano no Templo.



Filho 
pródigo

Moeda 
encontrada

Ovelha 
perdida



Dinâmica: 
vamos 

ouvir uma 
parábola



Ponto de vista 
da vizinha

Ponto de vista 
de uma das 99 

ovelhas que 
ficaram

Ponto de vista 
dos amigos do 
filho pródigo.

Ponto de vista 
do irmão mais 

velho.



As três 
"parábolas da 
misericórdia". 

São a explicação do 
próprio ser e agir de 
Deus. Ação de Jesus. 

Parábolas para se 
aproximar da vida 

concreta.

Um Deus alegre quando 
perdoa. A Misericórdia é 
a força que tudo vence.

Triplo 
remédio

Que cura cada um de 
nós. Trata das nossas 

feridas.

A misericórdia, o 
socorro, a reconciliação.



Pai Deus Pai Acolhe-te

Pastor Cristo

Carrega-te nos 
ombros, com a Cruz, 

para te redimir. 
Traz-te de novo ao 

rebanho

Mulher Igreja A Igreja procura-te.



Porquê em parábolas?

O espelho da 
vida

• Interpretam a vida 
de cada um e 
questionam-na

• Relação com deus 
e com os 
pecadores

Ele, eu e o outro

• Triângulo relacional

• A Misericórdia de 
Deus não se 
decreta sozinha, 
nem apenas em 
relação com Deus 
mas entre pessoas.

O reverso da 
medalha

• Soluções 
inesperadas e 
contrárias.

• Abalam os 
ouvintes.

Do olhar 
interior, a 
misericórdia.

• Coração: fonte do 
pensamento e das 
decisões mais 
íntimas.

• Não 
sentimentalismo.



Ovelha perdida e a moeda 
encontrada

Contexto: “ Este homem acolhe 
os pecadores e come com eles”.

Alegria que se partilha.



Categorias de pecadores

• Físicos

• Enfermidade

• Raciais

• estrangeiros

• Sociais

• Cobradores de dívidas

• Morais

• Usurários e prostitutas

Jesus por 
associação é 
acusado de ser 
pecador

Os milagres 
desmentem a 
acusação

As parábolas 
explicam as razões 
que o levam a 
atender os pecadores



Ovelha Perdida

• Jesus começa com um Paradoxo. 

• As 99 ovelhas que se julgam sem pecado estão sem pastor.

• Conversão é fruto do agir divino que procura quem anda 
perdido.

• Todas as ações são do pastor. Não é necessário nos 
perdermos para sermos convertidos.

• Alegria pois a graça tem que ser partilhada.

• O pastor conhece-se através da sua permanência com as 
ovelhas em situações de perigo. Doa-se a si.



Moeda 
encontrada

•Empenho da mulher em 
encontrar a moeda que vale 
muito menos que uma ovelha.

•Novamente não há comparação: 
a moeda vale por si.

•A alegria partilhada.



Filho Pródigo – Pai 
misericordioso

É inconcebível a 
“recompensa” deste 

pai. Os filhos não 
compreendem. Para 
Deus é a graça e não 

o direito.

O filho mais novo não 
se arrepende: tem 
fome. O filho mais 

velho quebra os 
laços: Este teu filho.

O Pai espera a 
conversão do filho 
mais velho. Um pai 
em saída em busca 

dos filhos. A 
compaixão do pai fez 

brotar a vida onde 
existia a morte. 

A parábola termina 
com o silêncio. 



Partir sem dar explicações. 
Voltar a casa. Deus chama-nos. 

Avistou-o ainda longe. Correu 
ao encontro.

Compaixão, afeto e alegria. 

Indignação do filho mais velho. 
O Pai também vai ao encontro 
dele. Só a fé pode transformar 

o egoísmo em alegria.

Filho Pródigo



Servos

Na primeira parte, 
testemunham, 

partilham e participam 
na misericórdia do pai

Na segunda parte 
reduzem a misericórdia 

do pai em injustiça 
contra o filho mais velho



Reconhecer a urgência da 
misericórdia pelos 

pecadores.
A salvação é hoje!

O amor de Deus pelos 
pecadores motiva o amor 

pelos seres humanos 
(mesmo em pecado).



Misericórdia: 
fácil de dizer

Misericórdia: 
difícil de viver!

Vídeos

../Misericórdia


“Queridos amigos, como não abrir nosso coração à certeza de que,
ainda que sejamos pecadores, somos amados por Deus? Ele jamais se
cansa de vir ao nosso encontro, de ser o primeiro em percorrer o
caminho que nos separa dele.”


