
S

VISITAR OS 

ENCARCERADOS



EXPERIÊNCIA DE JESUS

S Jesus viveu pessoalmente a experiência da perseguição, da

prisão, do julgamento e da condenação à pena de morte.

Esse sofrimento continua em um número cada vez maior de

detentos e encarcerados de nossa sociedade.

S Mesmo sofrendo a angústia mortal ao ponto de suar sangue

e de se sentir abandonado pelo Pai, Jesus encontrou forças

para prometer a um de seus companheiros de cruz: “Hoje

estarás comigo no paraíso”.



EXPERIÊNCIA DE PAULO

S São Paulo exorta: ‘Recordai-vos dos encarcerados,

como se fôsseis companheiros de cárcere deles’ (Hb

13,3). Jesus não se envergonhou de se identificar

com o encarcerado.



MULTIDÃO 

ENCARCERADA

S O número de encarcerados no Brasil é de 607.700 (primeiro
semestre de 2014). É a quarta maior população carcerária
do mundo. Em 2075 um em cada 10 brasileiros estará
encarcerada.

S Há uma preocupação cada vez maior por segurança.
Infelizmente pouco nos preocupamos em oferecer ajuda aos
detentos e, menos ainda, em humanizar as prisões. Ao
longo de dois milênios a prática da visita aos encarcerados
nunca se interrompeu.



PENITENCIÁRIA

S O nome “penitenciária” sugere penitência, e é justo

que ele seja um lugar para tal. Mas a penitência está

sempre associada ao perdão. Mesmo que o processo

jurídico tenha seu curso, é preciso que o perdão nunca

esteja ausente da imposição e do cumprimento da

pena.



VISITAR OS PRESOS

S Uma sociedade em que o perdão diminui está

condenada a viver altas taxas de vingança e de

crueldade. A visita aos encarcerados não suprime nem

culpa nem punição, mas pode tocar o coração de quem

sofre justa punição. A visita ajuda o cárcere a ser

menos desumano e a se tornar um lugar de mudança

do coração.



FAMÍLIA

S Muitos não podem e não conseguem visitar os

cárceres. Podem, porém, usar a criatividade da

misericórdia. A proximidade e a ajuda aos familiares

dos encarcerados é de extraordinária eficácia e revela

sublime delicadeza.



VISITA

S Não podes servir Cristo na pessoa encarcerada? Podes, ao

menos, escrever a eles: dirigir-lhes palavras de conforto, de

encorajamento na superação da pena, de sincera

solidariedade. Há testemunhos belíssimos de pessoas que

ajudaram encarcerados mantendo uma correspondência

com eles.



VISITA

S Não consegues visitar os encarcerados? Saiba que uma

das necessidades nunca atendida pelos agentes da

Pastoral carcerária é a distribuição de Bíblias a tantos

encarcerados que gostariam de ter a sua própria. Que

tal, doar uma Bíblia a um encarcerado, acompanhada

de uma cartinha de encorajamento e de compromisso

de oração?



ORAÇÃO

S Quando passar diante de uma penitenciária, do mesmo

modo quando você passa diante de uma igreja, lembre-

se que lá está presente Jesus, eleve o coração a Deus e

interceda por todos os irmãos e irmãs privados de

liberdade.



ACONSELHAR 
QUEM ESTÁ 
NA DÚVIDA
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DÚVIDA

Esta primeira obra de misericórdia

espiritual se refere não a todo tipo

de dúvida, mas a que deixa a

gente num estado de ânimo de

incerteza que paralisa as

decisões, que adia

indefinidamente as escolhas, que

foge das responsabilidades e que

faz se fechar em si mesma.
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CONSELHO

Para enfrentar e superar este tipo 

de dúvida a tradição bíblica indica 

o conselho de pessoas sábias que 

é “como fonte de vida”. 

Quem está na dúvida não deve 

permanecer passivo. Deve buscar 

um conselheiro que o ajude no 

caminho da relação virtuosa de 

amor e de amizade.
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URGÊNCIA

 Aconselhar os que estão na dúvida é

uma obra de misericórdia porque essa

ação consiste na arte de orientar as

pessoas no caminho da salvação e da

vida. É uma obra urgente hoje em dia,

dadas as condições de caos, de

incerteza, de mentira e de enganação

em que vivem tantas pessoas. Em

nossa cidade se multiplicam

desiquilíbrios e patologias do espírito. É

impressionante o número dos que caem

nas práticas ocultas para encontrar

apoio e sustentação.
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NECESSIDADE

 Todos nós temos necessidade de

encontrar amigos que saibam nos dizer

palavras boas, que nos ajudem na

orientação fundamental de nossa vida.

É urgente restabelecer os vínculos de

solidariedade entre as gerações (mais

velhos/jovens; pais/filhos; avós/netos;

veteranos/novatos) e entre as pessoas

para constituir um tecido humano de

entreajuda capaz de acompanhar

sobretudo nos momentos difíceis da

vida.
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CONSELHO

 Aconselhar os que estão na dúvida

é uma arte que exige sabedoria,

instrução cristã, prática e vivência

coerente com a sã doutrina e

capacidade criar relações sadias de

ajuda, de escuta e de diálogo.
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DÚVIDAS DE FÉ

Vivemos em um mundo

culturalmente desenvolvido que

exige muito das pessoas

religiosas. As dúvidas de fé

podem ser uma ocasião para

compreender melhor a fé e a

crescer nela.
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ARTE DE ACONSELHAR

 Não pensar a fé leva a estranhar a 

própria fé que é também o primeiro 

passo para perdê-la. Por isso, é 

indispensável que todos os fiéis cristãos 

se sintam responsáveis pela fé dos 

outros. Devemos crescer na arte de 

aconselhar, na capacidade de dizer 

sempre palavras boas, de oferecer 

conselhos oportunos, de fazer com que 

os outros se sintam amparados por 

nossa amizade, oração e atenção 

principalmente nos momentos em que a 

fé é provada.
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DIREÇÃO ESPIRITUAL

 A via mestra dessa obra de misericórdia

é a prática da direção espiritual. Mesmo

que nem todos os cristãos possam ser

orientadores espirituais, todos podem

colaborar para que a comunidade cristã

amplie e alargue essa paternidade

espiritual que não permite que ninguém

se sinta sozinho e abandonado em

meio ao mar em tempestade da vida.
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S

ADVERTIR OS 

PECADORES
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ADMOESTAR

S É um bem advertir os pecadores? Em geral nos
preocupamos em aconselhar as pessoas a não transgredir as
leis, mas admoestar quem erra parece difícil.

S Normalmente nós o fazemos somente nos casos mais graves
e evidentes de violação das regras. E em muitos casos,
tentamos delegar essa tarefa a outros. O limite que não
queremos ultrapassar é o do nosso individualismo.
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INDIVIDUALISMO

S O nosso individualismo estabelece que cada um é juiz de si

mesmo e ninguém pode intervir na vida do outro, principalmente

se não for solicitado. Esse individualismo é hipócrita. A todo

momento nós observamos e julgamos. E como! E se não dizemos

nada é, muitas vezes, por preguiça, indiferença e desejo de não ter

problemas. Alguns silêncios e omissões não são absolutamente

neutros.

S O que é mais respeitoso: julgar e não dizer nada ou assumir a

responsabilidade de ajudar o outro a se corrigir?
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INDIVIDUALISMO

S Vivemos uma época em que impera o individualismo.

Prevalece o medo de tomar sobre si a responsabilidade pelo

outro, ou seja, de amar de verdade. Advertir é não largar

quem erra com um julgamento, mas de ajudá-lo com

constância e fidelidade. Estar comprometido pessoalmente!

Somente um amor fiel pode ajudar no arrependimento e na

conversão.

4



OUTRO EU

S O mandamento do amor ao próximo exige e solicita a

consciência de ter uma responsabilidade em relação a quem,

como eu, é criatura e filho de Deus: o ser irmãos em

humanidade e, em muitos casos, também na fé, deve nos

levar a ver no outro um verdadeiro “outro eu”, amado

infinitamente pelo Senhor. Se cultivarmos esse olhar de

fraternidade, a solidariedade, a justiça e a misericórdia e a

compaixão brotarão naturalmente de nosso coração” (Bento

XVI).
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CARIDADE

S “Adverte o sábio e ele te será agradecido; instrui o justo e

ele crescerá em sabedoria” (Pr 9,8s). É importante recuperar

essa dimensão da misericórdia cristã. Não devemos nos

calar diante do mal por respeito humano ou por mera

comodidade. É preciso advertir os irmãos de modos de

pensar e de agir que contradizem a verdade e não trilham o

caminho do bem. Não há dúvidas de que advertir o pecador

exige de nós uma verdadeira caridade indispensável para o

outro.
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CORREÇÃO FRATERNA

S No nosso mundo impregnado de individualismo, é
necessário redescobrir a importância da correção fraterna,
para caminhar juntos rumo à santidade. Até mesmo “o justo
cai sete vezes” (Pr 24,16), e nós somos fracos e débeis. É um
grande serviço ajudar a ler com verdade a si mesmo para
melhorar a própria vida e caminhar mais retamente na via
do Senhor. Há sempre necessidade de um olhar que ama e
corrige, que conhece e reconhece, que discerne e perdoa,
como Deus fez e faz conosco (Bento XVI).
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CORREÇÃO FRATERNA

S Todos temos a necessidade de ser advertidos quando

erramos e pecamos. Devemos ter medo dos que não dizem

nada quando isso acontece.

S Ninguém de nós pode ser deixado só, na presunção ou na

falsa convicção de que nos bastamos a nós mesmos. Podar o

ramo que produz fruto não é limitar nem mortificar o ramo,

mas ajudá-lo a se tornar mais forte e fecundo.
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REPROVAÇÃO CRISTÃ

S A reprovação do cristão nunca é animada por espírito de

condenação ou de recriminação. É movida sempre pelo

amor e pela misericórdia e brota da verdadeira solicitude

para o bem do irmão (Bento XVI).
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MISERICÓRDIA

S Advertir os pecadores é ato de misericórdia que se opõe à

bajulação, adulação ou complacência que encoraja e

confirma o outro na malícia de seu atos e na perversidade

de sua conduta. A adulação é falta grave, quando cúmplice

de vícios ou de pecados graves. O desejo de prestar serviço

ou a amizade não justificam a duplicidade da linguagem

(CatIgCat 2480).
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