
Santos Padres da Igreja: textos escolhidos sobre a Misericórdia 
 

“Próxima das virtudes já mencionadas temos a misericórdia. Ela é ótima, e 
muito do agrado de Deus, e é indicada em sumo grau às almas piedosas.  
 

É suficiente reter em nossa mente que a misericórdia é um atributo da 
natureza divina. “Sede misericordiosos”, disse, “como vosso Pai Celeste é 
misericordioso” (São Cirilo, Bispo de Alexandria, Comentário a São Lucas. 
Homilia 29). 

 

Santo Ambrósio, bispo de Milão 

Ele corre ao teu encontro, porque já te ouve enquanto estás a refletir de ti para ti no 
segredo do coração. Quando ainda estás longe, ele te vê e começa a correr.  Ele vê o teu 
coração, corre para que ninguém te embarace, para enfim te abraçar. Ao correr ao teu 
encontro, está presciente, no abraço, a sua misericórdia e, quase diria, a sensibilidade viva 
do amor paternal. 

Lança-se ao teu pescoço para levantar quem jazia por terra e para fazer com que quem 
estava oprimido pelo peso do pecado e inclinado para as coisas da terra dirigisse 
novamente o olhar para o céu, para aí procurar o próprio criador. 

Cristo lança-se ao teu pescoço, porque te quer tirar o peso da escravidão do pescoço e 
impor-te um jugo suave (Exposição do Evangelho de São Lucas, 7, 229-230). 

 

São João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla 

“Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia”.  

Na minha opinião, aqui Jesus fala de todos os que exercem a misericórdia, não somente 
com suas riquezas, mas também com as obras. 

Com efeito, são muitos os modos de realizar a misericórdia, mas tal mandamento tem 
uma ampla extensão. 

E qual é a sua recompensa? “Porque” – disse Jesus – “alçarão misericórdia”. 

À primeira vista, parece que a recompensa é igual ao bem que se fez, mas na realidade é 
infinitamente maior. Os homens exercem a misericórdia como homens e obterão em troca 
a misericórdia do Deus do universo. A misericórdia humana e a divina não são iguais: 
entre elas há a distância que existe entre a maldade e a bondade (Comentário a São Mateus 
15,4) 

 

 

 


