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O Cristo crucificado ressuscitado é o referencial e o critério de validade das obras de misericórdia 
corporais e espirituais. Investir nestas obras é garantir o êxito da vida presente e eterna. A parir do 
mistério pascal podemos comprovar o que significou o amor misericordioso de Cristo, traduzido em 
obras, nos caminhos de sua missão exercida junto às carências humanas. Ele se fez pecado por nós 
para destruir radicalmente a nossa miséria, passando pela cruz à ressurreição (cf. 2Cor 5,21). 

A fé no Cristo crucificado ressuscitado não é um mero sentimento de admiração, mas um 
compromisso real que se traduz em obras de misericórdia, pois “a fé sem obras é morta” (Tg 2,14). 
Cristo veio assumir por inteiro a realidade humana para levá-la consigo em seu caminho pascal. Ao 
passar pelo mundo fazendo o bem (At 10,38), Jesus foi misericordioso com todos. Ele teve 
compaixão pelas fragilidades e carências corporais. Curou os doentes, devolvendo-lhes a alegria de 
viver. Importou-se pelo pão e pela água. Garantiu que o pai, atento à veste dos lírios do campo e 
ao alimento das aves do céu, não deixa os humanos em menor atenção. 

Se Cristo tanto se ocupou com as obras de misericórdia corporais, não deixou por menos as obras 
de misericórdia espirituais. A seus discípulos dirá: “Não vos digo que perdoeis até sete vezes, mas 
até setenta vezes sete” (Mt 18,22). O Mestre comove-se diante da debilidade humana. Procura 
instruir de modo simples e familiar, aconselha sem impor, consola, conforta os abatidos por toda a 
sorte de sofrimento e opressão: “Vinde a mim, vós que estais cansados sob o peso do vosso fardo 
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de 
coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve” 
(Mt 11,28-29). 

Como cristãos, necessitamos saber que as obras de 
misericórdia não são ações facultativas, mas 
expressões concretas do amor-caridade. Por isso, 
passamos a lembrá-las e nominá-las como 
compromissos de nosso Batismo. 

Obras de misericórdia corporais 

1. Dar de comer a quem tem fome. 
2. Dar de beber a quem tem sede. 
3. Vestir os maltrapilhos. 
4. Dar pousada aos peregrinos. 
5. Visitar os enfermos e encarcerados. 
6. Remir os cativos. 
7. Sepultar os mortos.  

Obras de misericórdia espirituais 

1. Aconselhar animando. 
2. Instruir quem ignora. 
3. Corrigir com caridade. 
4. Consolar os aflitos. 
5. Perdoar as injúrias. 
6. Sofrer com paciência as fraquezas do 

próximo. 
7. Rogar a Deus pelos vivos e defuntos. 

 

ORAÇÃO 

Ó Deus da vida, derramai a força incontida 
de vosso amor, para podermos atualizar em 
nosso tempo as ações misericordiosas de 
vosso Filho, que passou pelo mundo fazendo 
o bem a todos. Fazei-nos sensíveis, 
compassivos, solidários com os irmãos e 
irmãs em necessidade. “Ajuda-nos a 
resgatar os abandonados e esquecidos desta 
terra que valem tanto aos vossos olhos” 
(Francisco). Senhor fazei que jamais nos 
cansemos de fazer o bem, mesmo que nem 
sempre vejamos os resultados. Dai-nos o 
senso da gratuidade que engrandece nossas 
obras de misericórdia, pois recebemos de 
graça e de graça também devemos dar. 
Ajudai-nos a entender que, quem vive para 
si, se perde, e quem se doa em amor e 
caridade garante a vida para a eternidade. 
Amém.  


