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SEPULTAR OS MORTOS

 Esta sétima obra de misericórdia corporal se 

refere a tudo o que envolve a morte das 

pessoas.

 Atualmente a morte é um fato escondido e uma 

experiência sofrida em extrema solidão.

 Esta obra de misericórdia inclui a oração e o 

acompanhamento das pessoas gravemente 

doentes e envolve a nossa presença no velório. 

É preciso recuperar o velório como última 

saudação ao falecido que está para ser levado 

à casa do Pai. 
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DIGNIDADE

 É preciso que os pobres e indigentes tenham 

digna sepultura. Infelizmente é lamentável o 

estado de abandono e de descuido das áreas 
destinadas à sepultura deles. 

 Os misericordiosos tratam com afeto os irmãos 

em vida e também depois de mortos. 
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SEPULTAR OS MORTOS

 Sepultar os mortos é uma obra de misericórdia 

porque Jesus também foi sepultado e do 

sepulcro ressuscitou. 

 Cuidamos para que todos sejam dignamente 

sepultados porque temos a fundada esperança 

de que todos os que jazem nos sepulcros serão 

ressuscitados por meio de Cristo. 
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EXÉQUIAS

 A Igreja que, como mãe, trouxe 
sacramentalmente no seu seio o cristão durante 
a sua peregrinação terrena, acompanha-o no 
termo da sua caminhada para o entregar «nas 
mãos do Pai». E oferece ao Pai, em Cristo, o filho 
da sua graça, e depõe na terra, na esperança, 
a semente do corpo que há de ressuscitar na 
glória.

 Esta oblação é plenamente celebrada no 
sacrifício eucarístico, e as bênçãos que o 
precedem e o seguem são sacramentais 
(CatIgCat 1683).
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Deixa que os mortos enterrem os 

mortos (Mt 8,21-22)

 Um dos discípulos disse a Jesus: “Senhor, deixa-

me ir primeiro sepultar meu pai”. Jesus lhe 

respondeu: “Segue-me, e deixa que os mortos 
enterrem os mortos”.

 Jesus proíbe de cumprir essa obra de 

misericórdia?

 O que significa: deixa que os mortos enterrem os 

mortos. 
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O pedido

 O discípulo não pediu para enterrar o pai. O 

pedido não implica o fato exato de ir ao funeral 

de seu pai. “Deixa-me ir agora enterrar meu 
pai”.

 Ele pede para permanecer em casa enquanto 

vivesse seu pai: “Senhor, deixa-me primeiro 

enterrar meu pai”. 

 Jesus está chamando para o seguimento. E o 

discípulo demonstra, com seu pedido, que 

primeiro vem sua família e depois Jesus!
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A resposta de Jesus

 A resposta de Jesus é paradoxal.

 O paradoxo: amar o pai ou amar Jesus; seguir 
Jesus ou cuidar do pai.

 O paradoxo tem o objetivo de provocar no 

discípulo um discernimento e uma advertência: 

o perigo de um compromisso fraco com Jesus. 

 O que vem em primeiro lugar? “Buscai o Reino 

em primeiro lugar”.

 Pergunte a si mesmo: Jesus é o primeiro? 
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A resposta de Jesus

 Jesus não proibiu o discípulo de sepultar o pai. 
Ele adverte o discípulo: para seguir Jesus é 
preciso colocar em primeiro lugar Jesus.

 Somente colocando Jesus em primeiro lugar, o 
paradoxo é superado. 

 Paradoxo: seguir ou enterrar? Jesus chama para 
uma Vida nova. A vida terrena é mortal e 
termina na morte. Quem se limita a essa vida e 
não acolhe a Vida nova vai ter que enterrar os 
mortos e, um dia, vai ser enterrado por outros. É 
um morto que é enterrado por outros que 
também morrerão! 
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S

PERDOAR AS 

OFENSAS
Perdoai-nos as nossas ofensas

Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido



Pai-nosso

S Quando rezamos a Pai-nosso pedimos a Deus que se
comporte conosco como nós nos comportamos com os
outros. Em outras: se não perdoamos a quem nos ofendeu,
pedimos a Deus que também não nos perdoe.

S Ainda bem que Deus não ouve estas nossas palavras!
Vivemos numa sociedade que desaprende a perdoar e num
tempo em que o perdão rareia. Por isso essa obra de
misericórdia é bem-vinda! Que ela nos ensine a perdoar
como o Pai nos perdoa.



SUPERAÇÃO DO MAL

S Perdoar as ofensas significa fazer do mal recebido e sofrido

uma ocasião de graça e de superação de seu veneno. Com

efeito, todo mal recebido sempre provoca em nós o desejo

de vingança e o ódio. O perdão arranca de nós tanto o mal

quanto a vingança. Nesse sentido, o perdão é uma força real

de mudança e de conversão para quem fez o mal.



MEMÓRIA RECONCILIADA

S Perdoar as ofensas não tira nem atenua a responsabilidade
de quem cometeu o mal, mas o convida a cair em si e
impede que o mal se propague. Perdoar também não tira o
que o mal destrói em quem o recebeu, mas precisamente
por não se deixar vencer por ele, a pessoa que perdoa faz
prevalecer o amor sobre o ódio. Nesse sentido, perdoar não
é esquecer. Pelo contrário, só é possível perdoar o que não
foi esquecido. Trata-se de curar a memória para não
permitir que erva destruidora da vingança lance raízes e
cresça no coração.



CURAR A MEMÓRIA

S Ao perdoar as ofensas não se esquece o mal cometido.

Recordar o mal é importante para não repeti-lo. Mas se a

recordação for entrelaçada de perdão, insere no mundo e

nas relações pessoais, uma força de reconciliação, uma

energia capaz de recompor os tecidos de ligação destruídos

pelo mal.



GRAÇA DO PERDÃO

S Para perdoar as ofensas não basta simples esforço

psicológico. É preciso da ajuda de Deus Misericordioso que

sustenta quem sofreu ofensas para recompor os tecidos de

relações destruídos e dilacerados pelo mal. O perdão é o

outro lado da moeda do amor e da misericórdia.



DIFICULDADE

S Não é raro que muitos digam, constrangidos: “Entendo…

Deveria ser assim. Mas não consigo... Não consigo

perdoar”.

S Se temos essa dificuldade, leiamos o que diz o Catecismo da

Igreja (2843): “Não está em nosso poder não mais sentir e

esquecer a ofensa; mas o coração que se entrega ao Espírito

Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a

memória, transformando a ofensa em intercessão”.



SENTIR E QUERER

S Não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa”

CatIgCat 2843). Não confundamos “sentir” com “querer”, e não

esqueçamos que o autêntico amor está na vontade – no querer – e

não nos sentimentos. Mesmo tendo dificuldade “emotiva” para

limpar de rancor o coração, podemos dar a Deus todo o nosso

querer: “Meu Deus, eu quero mesmo perdoar, me ajude!”. Se essa

atitude for bem sincera, já estamos perdoando de todo o coração

(Mt 18,35), porque estamos “entregando” o coração (com um ato

da nossa boa vontade) “ao Espírito Santo”, que é o Amor em

Pessoa.



COMPAIXÃO

S O Catecismo nos convida a “transformar a ferida em compaixão”.
Compaixão não é desprezo (“não sinto raiva, sinto pena desse
pobre coitado, que não vale nada”). Compaixão é perceber que
toda falta faz mal, sobretudo, a quem a comete. É uma ferida que
se faz a si mesmo, e que deve mover-nos a agir como o bom
samaritano: ajudar a curá-la (Lc 10, 33-35). Como? Esforçando-
nos por ser acolhedores, não remexendo na ferida, tendo a
iniciativa criativa de praticar pequenos atos de bondade. São João
Paulo II dizia: “O amor misericordioso, por sua essência, é um
amor criador”. Num clima criativo de atos bons, a bondade dos
outros desabrocha.



PURIFICAR A MEMÓRIA

S Perdoar as ofensas é purificar a memória. Sabe qual é o

melhor método para isso? Bastam poucas palavras. Medite

devagar o que aconselha o Catecismo (452): «Por maior que

seja o prejuízo ou a ofensa que te façam, mais te tem

perdoado Deus a ti».



INTERCESSÃO

S Perdoar as ofensas é «transformar a ofensa em intercessão»,

ou seja, em oração de petição pela pessoa que nos ofendeu.

Proponha-se, por exemplo, a fazer o seguinte: “Sempre que

me lembrar do que me fez, sempre que pensar nessa pessoa,

vou rezar uma Ave-Maria por ela”.



PERDÃO CURA

S Perdoar as ofensas é um trabalho em nossa memória no

sentido de que ajuda a quem foi ofendido a não repetir em

relação aos outros o mal que ele mesmo sofreu. No perdão é

curada a memória do mal: o ofendido não se torna escrava

da recordação transformada em fixação obstinada, não

permanece prisioneira das trevas espessas do mal recebido,

refém do próprio passado. O perdão não sara somente o

ofensor mas também o ofendido.



VIDA EM SOCIEDADE

S Perdoar as ofensas é uma obra de misericórdia necessária e

urgente para afrontar as feridas e as dilacerações internas e

sociais provocadas pelas guerras. Sem o perdão a memória

vingativa nunca passará e continuará a envenenar os povos e

as gerações futuras.



ARREPENDIMENTO

S Na Bíblia, o perdão das ofensas precede e provoca o

arrependimento. Com efeito, o arrependimento surge

somente como tomada de consciência de um amor

unilateral, gratuito e incondicional que precede qualquer

mérito. O filho pródigo deu o nome de perdão ao amor fiel

do pai que sempre o esperou e sempre o amou mesmo

quando ele esteve longe de casa. O caminho do perdão é

longo e também trabalhoso porque exige a superação da

vingança.



ENFRENTAR O MAL

S O perdão das ofensas não é um ato de heroísmo individual.

É, antes, um processo que requer a ajuda de Deus e o apoio

dos irmãos no sentido de reconstituir o que foi lacerado pela

ofensa. O perdão não é esquecimento superficial, mas uma

força histórica que reconstrói. Não faz parte do perdão o se

acostumar à ofensa e a tolerância ao mal. Pelo contrario, o

perdão é uma barreira à expansão do mal. Perdoar é ajudar

o ofensor a mudar de comportamento, a abandonar o

caminho do mal.



+

SUPORTAR 

PACIENTEMENTE AS 

PESSOAS MOLESTAS



+
SUPORTAR AS PESSOAS 

MOLESTAS

 é uma obra de misericórdia porque a convivência com elas 

nos obriga a superar nossa tendência de nos concentrar 

somente em nós mesmos. É essa preocupação egocêntrica 

que, muitas vezes, está na raiz de nossa irritação quando a 

presença de alguém nos causa sofrimento.

 Suportar pessoas molestas é uma ação que brota do amor 

pelos outros: só amamos os outros realmente quando o foco 

de nossa atenção de desloca de nós para o outro, mesmo que 

esse outro não seja uma pessoa difícil. 



+
GRATUIDADE DO AMOR

 Conviver com pessoas difíceis é um teste de autenticidade, 

de qualidade do amor. O amor visa sempre o bem do outro 

acima e antes do próprio bem. Quando convivemos com 

pessoas simpáticas, o amor é espontâneo, mas pode também 

não ser amor verdadeiro. Amo tal pessoa pelo bem que ela 

me faz ou porque desejo realmente o seu bem? Se amais 

somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os 

publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente 

os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos 

não fazem a mesma coisa? (Mt 5,46-47). 



+
IMPACIÊNCIA

 A paciência hoje é uma virtude que está em falta. Os tempos 

em que vivemos são acelerados, a vida na megalópole 

empurra a gente para a impaciência. A gente quer tudo para 

ontem, tudo tem que ter resultado imediato, sem enrolação. 

 A nossa pressa, que é também pressa egocêntrica, nos leva a 

ver o outro que não corresponde imediatamente às nossas 

expectativas, aos nossos desejos, aos nossos direitos, as 

nossas necessidades como molesto, lerdo e como um peso 

morto que deve ser largado para trás. 



+
IMPACIÊNCIA

 Corremos o risco de perder a capacidade de esperar e de 

sofrer os tempos e os ritmos naturais da lenta maturação das 

pessoas, dos processos e das coisas. Por isso a paciência é 

uma reação saudável ao mundo moderno que impõe que as 

ações e as pessoas têm que ser sempre rápidas e eficazes. 



+
PACIÊNCIA

 A preciosidade dessa obra de misericórdia é o fato de que a 

paciência em suportar o outro indica a perseverança na 

caridade. Suporto porque amo, porque quero perseverar no 

amor e porque, amando, espero o melhor do outro, mesmo 

que esse outro me seja desagradável. 



+
PACIÊNCIA

 Suportar as pessoas molestas é uma exercitação e uma 

escola para viver a paciência como um modo novo e 

sapiente de viver neste mundo tão centrado em si mesmo. 

Ser paciente com os outros não é perda de tempo nem de 

energia. 



+
PACIÊNCIA

 A paciência não significa resignação e rendição. A paciência 

segue o caminho do amor que luta e se esforça pela 

conversão, pela mudança, pela paz e pela unidade. Paciência 

é a virtude dos fortes porque são eles que sabem que o bem 

mesmo que demore sempre vence. Paciência exige um 

trabalho sobre nós mesmos, sobre o próprio caráter, sobre o 

próprio modo de reagir e de ver os outros e, por isso, nos 

leva a amar também os chatos, os importunos, os pessimistas, 

as pessoas molestas. 



+
DEUS MISERICORDIOSO

 Não se esqueça de que Deus nos suporta com infinita e 

maravilhosa paciência. Se Deus não tivesse paciência 

conosco, Ele já nos teria largado para trás; já teria nos 

abandonado em nosso pecado; já teria desistido de nós e 

nos entregue ao domínio de Satanás. 



+
DEUS MISERICORDIOSO

 Deus nos suporta com ilimitada paciência a nossa preguiça, o 

nosso relaxo, as nossas obstinações, os nossos erros, a nossa 

lerdeza pecaminosa. Ele nos suporta com infinita paciência e 

misericórdia, esperando que nosso coração um dia 

finalmente se abra ao seu amor de Pai e nos convertamos a 

Ele. 



+
ORAÇÃO

 Ó Jesus, eu sou tua carne enferma e peso sobre ti como a 

cruz pesa sobre os teus ombros sobrecarregados. Para não 

me deixares abandonado, tu te carregas também do meu 

peso e caminhas como podes. E dentre tantos que são por ti 

carregados, eu sou um que te critica por não caminhares 

com a rapidez esperada. E ainda acuso de lerdeza a tua 

amada Igreja, esquecendo que, tão sobrecarregada como 

está da escória humana, não pode nem quer jogar ao mar 

esse fardo. Afinal, esse fardo são os seus filhos, e, como mãe 

amorosa, ela sabe que carregar é mais do que chegar 

(inspirado em Pe. Primo Mazzolari). 


