
 

PECADO E MISERICÓRDIA 

 

“Disse-lhes também a seguinte parábola a respeito de alguns que confiavam muito em si mesmos, tendo-

se por justos e desprezando os demais: «Dois homens subiram ao Templo para orar: um era fariseu e o 

outro, cobrador de impostos. O fariseu, de pé, fazia interiormente esta oração: ‘Ó Deus, dou-Te graças 

por não ser como o resto dos homens (…)’ O cobrador de impostos, mantendo-se à distância, nem sequer 

ousava levantar os olhos ao céu; mas batia no peito, dizendo: ‘Tem piedade de mim, Senhor, que sou 

pecador.’ Digo-vos: o cobrador de impostos voltou justificado para sua casa, e o outro não. Porque todo 

aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado.»” (Lc 18, 9-14) 

O fariseu e o publicano 

Não podemos falar de misericórdia divina sem antes falarmos do nosso pecado. Só podemos entender a 

grandeza do amor de Deus por nós quando compreendemos a nossa total falta de merecimento diante deste 

mesmo amor. Por isso, o Papa Francisco insiste tanto na necessidade de nos reconhecermos pecadores.  

Na parábola do fariseu e do publicano, vemos como o fariseu atribui à sua própria virtude ser capaz de 

cumprir os mandamentos da Lei de Deus. Feliz consigo próprio, dá graças a Deus por ser tão santo. Quantos 

cristãos, à moda farisaica, são incapazes de reconhecer o seu pecado e atribuem a si mesmos os seus talentos 

e a capacidade de fazer o bem! São como crianças pequenas que se alegram por terem feito um bolo, sem se 

darem conta de que quem o fez foi a mãe, e não tanto “com” a sua ajuda, mas “apesar” da sua ajuda… A 

Deus, como à mãe, basta-Lhe a nossa boa vontade, ou seja, a decisão firme de colaborar com a sua graça. 

Às vezes, contudo, em momentos especiais de graça na nossa vida, Deus levanta a ponta do véu que esconde 

a verdade sobre o que somos. Pensemos num idoso que sofre de demência e que, de vez em quando, por 

escassos segundos, tem lucidez suficiente para chorar a sua situação, antes de recair de novo na demência 

usual. Que grande graça o Senhor nos faz, quando nos oferece um momento de lucidez e nos damos conta de 

quem, de facto, somos! Então, como o publicano, podemos pedir perdão, porque somos tão pecadores.  

Escutemos o diálogo entre o jornalista Andrea Tornielli e o Papa: “«Como fazemos para nos reconhecermos 

pecadores? Que dizer a alguém que não se sente dessa forma?» «Aconselharia a pedir esta graça! Sim, 

porque reconhecermo-nos pecadores é uma graça. Sem a graça, no máximo podemos dizer: estou limitado, 

estes são os meus erros. Mas reconhecermo-nos como pecadores é outra coisa. Significa pormo-nos perante 

Deus, que é o nosso tudo, apresentando-lhe nós mesmos, ou seja, o nosso nada. As nossas misérias, os 

nossos pecados. É realmente uma graça que se deve pedir.»”(O Nome de Deus é Misericórdia) 

O espelho do mundo e o espelho da Palavra 



 

O Papa alerta-nos para a perda da consciência do pecado, tão comum no nosso mundo. Quando olhamos 

para nós próprios, rapidamente atribuímos os nossos erros à educação que recebemos, às feridas que nos 

fizeram ao longo da vida, à sociedade, à psicologia. Poucas vezes batemos no peito repetindo, como o Ato 

Penitencial no início de cada Eucaristia nos convida a fazer: “Pequei muitas vezes por minha culpa, minha 

tão grande culpa…” Estamos acostumados a ver-nos ao espelho do mundo… Olhando para nós através deste 

espelho, somos de facto fantásticos, pois não cometemos muitos dos pecados que abundam à nossa volta. 

Mas Deus quer que nos contemplemos ao seu espelho, ao espelho da sua Palavra. Olhando para o nosso 

interior com a Palavra de Deus na mão, descobriremos a verdade a respeito de nós mesmos. E então, como o 

publicano, reconheceremos que somos pecadores, capazes de fazer o mal, de fazer muito mal.  

A vergonha e o pecado 

É frequente ouvirmos os grandes personagens do nosso mundo da política, da cultura, etc repetirem 

orgulhosamente, nas suas biografias: “Não lamento nada do meu passado.” Talvez esta atitude de orgulho 

agrade aos homens, mas com toda a certeza que desagrada a Deus. Só as crianças pequeninas, antes de 

alcançarem o uso da razão, e os loucos, que já o perderam, nada têm a lamentar. Todos temos pecados que 

nos devem envergonhar. Diz o Papa, no mesmo livro-entrevista: “Quando pecamos, temos de ficar 

descontentes connosco, porque os pecadores desagradam a Deus. Um coração despedaçado é a oferenda 

que mais agrada a Deus. É sinal de que estamos conscientes do nosso pecado, do mal feito, na nossa 

necessidade de perdão e de misericórdia.” O primeiro e mais importante fruto desta consciência é, 

contrariamente à afirmação de quem nada tem a lamentar, uma profunda humildade. Continua o Papa: 

“Volto a lembrar-me das palavras do servo de Deus, João Paulo I: «O Senhor ama tanto a humildade que, 

por vezes, permite pecados graves. Porquê? Porque aqueles que cometeram estes pecados, depois de se 

arrependerem, ficaram humildes. Não têm grande vontade de acreditar que são meios anjos quando sabem 

que cometeram graves erros.»” 

Mas se nos envergonhamos do nosso pecado, não temos por que nos envergonhar da descoberta da 

misericórdia divina que fizemos, através deste mesmo pecado! Ao reconhecermos a nossa miséria, 

descobrimos também como ela toca o Coração de Deus, segundo a etimologia da própria palavra 

Misericórdia. E será esta descoberta a causa da nossa felicidade. 

E se não cometemos graves pecados? Se não temos (ainda) um passado por que nos envergonhar? Nesse 

caso, demos graças a Deus, não como o fariseu, convencidos de que somos especiais, mas porque Deus, à 

semelhança da mãe que ajuda o filho a fazer um bolo magnífico, não permitiu que nos enganássemos, 

colocando no nosso caminho bons conselheiros, boas ocasiões de santidade, bons educadores, e afastando-

nos das situações que, à partida, facilitam o pecado. Vivemos, literalmente, suspensos da sua misericórdia… 

Compromisso  



 

A quaresma é o tempo propício para quebrarmos os espelhos mundanos em que nos temos contemplado e 

para limparmos cuidadosamente o espelho da Palavra de Deus, talvez um pouco embaciado lá em casa. 

Alarguemos o tempo de oração pessoal e familiar, estudemos a Palavra. Aproveitemos o Jubileu 

Extraordinário da Misericórdia para fazer uma revisão geral de toda a nossa vida passada, identificando os 

pecados que ainda não confessámos (ou que confessámos sem completo arrependimento) por não termos um 

espelho tão nítido onde nos contemplar, na altura. Façamos esta revisão de vida, não por medo, mas num ato 

de profunda humildade, sabendo que a nossa miséria comove o Coração de Deus. 

Depois, cheios de esperança e confiança, confessemos os nossos pecados, presentes e passados, ao 

sacerdote, nossa testemunha diante do Senhor. Mesmo aqueles que, segundo a Lei da Igreja, não podem 

receber a absolvição sacramental, podem com certeza contar, um a um, os seus pecados ao sacerdote num 

gesto de profunda humildade. E Deus, que lê os corações, deixar-Se-á tocar no mais profundo das suas 

entranhas de misericórdia! Há poucas coisas na vida mais transformadoras que uma confissão geral, pois 

como diz o Papa, “a única estrada para a humildade é a humilhação” (Homilia de 2 de fevereiro de 2016). 

Não deixemos passar o Jubileu sem a fazer… 

A todas as Famílias de Caná, uma santa quaresma! Ámen. 
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