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      INTRODUÇÂO

Quando você ver a face de 
alguém, frequentemente 
você ver muitas coisas. 

Nesta hora, você pode ver paz e 
sati sfaçāo que vivem dentro da alma 
desta pessoa. Outras vezes, você 
pode ver preocupaçāo ou distraçāo, 
confusāo e ansiedade como também 
espanto e  hesitaçāo. Talvez você 
pode ver também, ver fadiga ou 
tristeza,  raiva ou frustraçāo. Algumas 
vezes, a face revela solidāo ou fome 
para ser amado, distante de ser vista, 
como um olhar fi xo no branco. Um 
sorriso, uma má cara, uma lágrima, 

sobrancelhas enrugadas, uma curiosidade ou um especial 
interesse, um olhar de amor: a face frequentemente 
revela mais que palavras que possamos expressar ou dizer.

Assim como podemos ver muitas coisas nas faces dos outros, 
coisas que sāo duras e escondidas, nós poderíamos relembrar 
que  os outros podem também ver muitas coisas semelhantes 
em nossas próprias faces. Sāo Jerônimo, uma vez, escreveu a 
uma viúva: “A face é o espelho da mente e dos olhos; falando 
de fora,  elas confessam os segredos do coraçāo (Carta 5).” 

No Anti go Testamento, nós podemos ler nos Salmos: “De todas 
as formas olhe para o Senhor e sua força; sempre procure a face 
dele(Salmo 105: 4).” O Livro das Crônicas alerta: Procure a Deus 
e a sua força busquem sempre a sua face (1 Crônica 16, 11).

Quando procuramos a face do Senhor, nós vamos en-
contrá-la na face de cada um. Quando procuramos e  
achamos  a face do Senhor, o que realmente vemos nela? 

“O SANTO ANO DE MISERICÓRDIA”

O nosso Santo Padre o Papa Francisco, estendeu  o convite vindo 
da Bíblia em “Procure a face do Senhor” para o ano seguinte, um 
“Ano Santo de Misericórdia”, começando em Dezembro 8, 2015.  
O Papa Francisco, acredita que, neste ponto de nossa história, 
o mundo precisa de refl eti r sobre A Misericórdia de Deus. 

“Cristo Jesus, é a face de Deus Pai misericordioso.”  O Papa 
Francisco escreveu em seu anúncio sobre o Ano Santo. Estas 
palavras precisam ser ressoadas no mistério de nossa fé cristā. 
A Misericórdia tem sido viva e vista na pessoa de Jesus de 
Nazaré, tendo uma profunda culminância na pessoa dele. 
Jesus de Nazaré, por suas palavras, sua ação, e toda sua pessoa 
revelam a Misericórdia de Deus (Vultus Misericordiae, VM 1).”

“Misericórdia,” ele conti nua, “...revela o mistério da Santí ssima 
Trindade. Misericórdia: como últi mo e supremo ato pelo qual 
Deus vem socorrer nos. Misericórdia: é a lei fundamental 
que vigora no coração de cada um de nós que olha com 
sinceridade nos olhos de cada irmão e irmā no caminho 
desta vida. Misericórdia: a ponte que liga Deus e o homem, 
abrindo nossos corações para a 
esperança por sermos amados 
para sempre, embora, nossa 
situação de pecado (VM, 2).”

Nisto a minha segunda Carta 
Pastoral ,  para a Diocese de 
Trenton, eu gostaria de refletir 
com vocês nos mesmos aspectos 
da “misericórdia,” e da “verdade,” 
na relação de um com o outro.

Bispo David M. O'Connell, C.M.

En observancia del Santo Año de Misericordia proclamado por el Papa Francisco.  
El Obispo David M. O’Connell, C.M., ha elaborado una carta pastoral  
al pueblo de la Diócesis de Trenton.  

2



Misericórdia, é um presente dando por Deus e quando é dado por Deus, 
isto nos coloca dentro do ser de Deus, 

tornando Deus presente “em” nós e depois “através” de nós, aos outros.

ALGUNS PENSAMENTOS  EM “MISERICÓRDIA”

Para nos Cristãos Católicos, o entendimento e expressão 
de nossa fé começa com a Sagrada Escritura, já no Anti go e 
Novo Testamento. Nós acreditamos que a Bíblia é a Palavra 
de Deus , a fonte e o fundamento onde é revelado a verdade.  
Na Escritura a palavra “Misericórdia” vem do Hebreu, termo 
“hesed” e da expressão Grega “eleos.” Temos também ali 
outras palavras escritas com o mesmo signifi cado. Os es-
colares nos dizem que a expressão e noção usadas  de “mi-
sericórdia”, como temos usado, a palavra, mais apropriada 
aqui, nos olhamos na Sagrada Escritura, as referências para 
“Misericórdia,” como um “atributo.” Os fi lósofos chamam e 
falam que a misericórdia está enraizada na natureza e es-
sência de Deus. E é aqui, onde nós  vamos começar.

No Novo Testamento, nós temos lido algumas coisas sobre 
a “natureza e essência” de Deus, quando Joāo escreve em 
uma de suas cartas que “Deus 
é amor: quem permanece em 
seu amor, permanece em Deus, 
e Deus permanece nele (1 Joāo 
4,16).”

Misericórdia, é o amor de Deus 
por nós. Foi Ele, quem pri-
meiro manifestou a sua pessoa 
para nós  e fez com que a sua 
presença fosse conhecida e 
senti da. Nós não “merecemos” 
a sua misericórdia, nós não a 
merecemos. Nós não temos o 
direito para isto. Misericórdia, é 
um presente dando por Deus e 
quando é dado por Deus, isto nos coloca dentro do ser de 
Deus, tornando Deus presente “em” nós e depois “através” 
de nós, aos outros.

De novo o Papa Francisco escreve:

Como podemos ver na Sagrada Escritura, misericórdia 
é a palavra chave que indica a ação de Deus através 
de nós. Ele não limita a sua pessoa simplesmente 
afi rmando o seu amor, mas faz isso visível e tangível. 
O amor acima de tudo, nunca pode ser ti rado. Por esta 
natureza, isto indica alguma coisa concreta:  intençāes, 
ati tudes, e comportamentos que vivem na nossa vida 
diária. A misericórdia de Deus, é concedida em cada 
um de nós. Ele sente responsável; Ele deseja o nosso 
bem estar e Ele quer nos ver felizes, cheio de alegrias e 
paz. Este é o caminho do Deus amor e misericordioso, 
por onde todos os cristãos precisam viajar. Como 
Deus ama, assim precisamos fazer todos nós. Como 
Ele é misericordioso, todos nós somos chamados a 
serem misericordiosos uns para com os outros (VN, 9).

O Senhor Jesus nos ensina no Sermão da Montanha: 
“Felizes os que são misericordiosos, porque conquistarāo a  
misericórdia (Mateus 5, 7).” Como todos nós somos, como 
todos nós fazemos e recebemos através da santa māe igreja.

O Papa Francisco realça que  “intenções, ati tudes 
e Comportamento  devem ser vividos no- dia- 
a-dia” com  respeito à misericórdia. Se queremos 
considerar a misericórdia de Deus que somos, 
como resultado  simultâneo do chamado de Deus 
para vivermos, e refl eti rmos um pouco, nestas três 
palavras “concretas” que o Santo Papa Francisco identi fi ca.

Primeiro, “intenção.”  O dicionário defi ne “intenção” “como 
certa maneira de agir com “determinação,” próximo, 
“ati tude.” Nós normalmente usamos a palavra “ati tude” para 
descrever a nossa disposição, comportamento e maneira 
de pensar, ou senti r sobre alguma pessoa ou alguma coisa.”  
Finalmente, nossas intenções e ati tudes consequentemente, 
lideram- nos para um comportamento para  “conduzidas/
ações” na vida. Estas três coisas – intenções, ati tudes e 

comportamentos, vāo guiar 
nos para olhar dentro de nossas 
mentes, corações e almas para 
ver se possamos encontrar  
a misericórdia de Deus lá.

De qualquer forma, para 
“encontrarmos misericórdia,” 
precisamos primeiro, ver o 
que estamos procurando. Nós 
sabemos que a misericórdia 
expressa e revela a “essência 
de Deus,” em real natureza.” 
Deveríamos ter isto bem mais 
certo dentro de cada um de nós.

Sāo muitos os casos que 
podemos usar a “misericórdia” dentro da igreja: na escrita, 
na teologia, na liturgia e por aí adiante. Simplesmente, 
misericórdia e o amor de Deus, são revelados para nós, na 
revelação de sua “própria pessoa,” em nós, e em nós, por 
sua vez, comungamos com os outros. Nisto a misericórdia 
revela Deus em nós em sua preocupação e cuidado com os 
outros em situações concretas de suas vidas e também no 
perdão para todos aqueles que estão no pecado. De novo, 
misericórdia é livremente dado por Deus. Não é um mérito.

A maioria das pessoas que mostram “misericórdia,” 
advogados de defesas, etc., nos casos de dar e receber, nas 
duas partes podem se experienciar a vida em Deus em nós 
e como Deus quer que a misericórdia seja. A misericórdia 
não diminui o julgamento ou justi ça, como alguns sugerem. 
Misericórdia deve ser  realizada é o que se deve permanecer 
em nossas vidas, o que é verdadeiro,  fazendo de nós muito 
mais  melhores que éramos antes. Mais dignos de amor, 
de compaixão e perdão -  Não é porque alguém mostra 
misericórdia, tenha recebido os méritos dela, mais é porque 
todos nós necessitamos de amor, compaixão e perdão 
recíprocos e para sermos verdadeiramente o que somos 
na imagem de Deus. Nas nossas decaídas como natureza 
humana, somente a misericórdia de Deus, pode intervir, ou 
acontecer. A misericórdia vê a verdadeira criação de Deus 
como um “bem”  mesmo que a introdução do mal e do  
pecado, estejam dentro da experiência existência humana. 
A misericórdia, chama a criação e a ferida humanidade, de 
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volta às suas origens para a natureza em Deus.

Misericórdia é o amor de Deus, revelado em 
suas intenções, ati tudes e comportamentos 
através de nós. É o amor de Deus que cria, 

e é a compaixão de Deus que vê e entende 
o que esta quebrado em sua criação e em 

nossa  humanidade. É o perdão que redime a sua 
criação e a nossa humanidade com a sua piedade, 

fazendo todos nós renascermos de novo como um todo. 
Justo no momento em que a misericórdia parece está 
muito além de nossos méritos, e neste exato momento, 
Deus entra criando uma nova criação, entra de novo 
na experiência humana como mistério e graça que é 
Deus em sua presença de amor e da misericórdia, nos 
salvando pelo seu abraço. Nossos pensamentos agora 
voltam para a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, a 
Palavra que se torna vida e que ilumina as nossas mentes.

Misericórdia nos ajuda a entender a encarnação.  Porque 
“a Palavra se fez carne, e habitou entre nós (Joāo 1, 14)?” 
Nós lemos no Evangelho de Joāo: “Pois Deus amou de tal 
forma o mundo, que entregou o seu Filho único, para que 
todos  que nele crerem  
não morram, mas tenham 
vida eterna. De fato, Deus 
enviou o seu Filho ao 
mundo, não para condenar 
o  mundo, e sim para que 
o mundo seja salvo por 
meio dele (Joāo 3, 16-17).”                                                                                                

Misericórdia nos ajuda 
a entender a Eucaristia.  
Porque o Senhor Jesus nos 
dá o seu próprio corpo e 
sangue como comida e 
bebida? No Evangelho de 
Joāo, podemos ler: “Eu 
sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, 
e quem acredita em mim, nunca mais terá sede (Joao 6, 
35).” No Evangelho de Lucas nós lemos também: A seguir, 
Jesus tomou o pão, agradeceu a Deus, o parti u e distribuiu 
a eles, dizendo: “Isto é o meu corpo, que é dado por 
vocês. Façam isto em memória de mim.” Depois da ceia, 
Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo:  “Este cálice 
é a nova aliança do meu sangue, que e derramado por 
vocês(Lucas 22, 19-20).” Devido a sua misericórdia e amor 
por nós, Cristo deu a sua pessoa totalmente na Eucaristi a.

Misericórdia nos ajuda a entender o perdão dos pecados.  
Nós lemos no Evangelho de Lucas: “O Filho do homem não 
veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las 
(Lucas 9, 56).” Do alto da cruz, Jesus disse: “Pai, perdoa-
lhes! Eles não sabem o que estão fazendo (Lucas 23, 34)!”

Misericórdia nos ajuda a entender a Paixão. Nós lemos 
no Evangelho de Joāo: “Eu garanto a vocês: se o grão 
de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho. 
Mas se morre, produz muito fruto (Joāo 12, 24).” E 

ainda no Evangelho de Joāo: “Não existe amor maior 
do que dar a vida pelos seus amigos(Joāo 15, 13).”

Misericórdia nos ajuda a entender a Ressurreição.  Na 
carta de Sāo Pedro podemos  ler: “Bendito seja o Deus e Pai 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. 
Ressuscitando a Jesus Cristo dos mortos, ele nos fez 
renascer para uma esperança viva, para uma herança que 
não se corrompe e não se mancha (1 Sāo Pedro 1, 3).” 

Misericórdia nos ajuda a entender a Igreja de Cristo. No 
Evangelho de Mateus, nós lemos: “ Por isso eu lhe digo: você  
Pedro, é pedra e sobre esta pedra, construirei a minha Igreja, 
e  o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei  as 
chaves do Reino do Céu, e o que você ligar na terra será ligado 
no céu, e o que você desligar  na terra será desligado no céu 
(Mateus 16,18-19).” O Papa Francisco nos relembra ainda: 
“Misericórdia é a fundação da vida da igreja. Toda ati vidade 
pastoral da igreja leva nos a ver como a igreja se faz presente 
em todos aqueles que nela crêem;  em tudo que ela prega, 
ensina e testemunha tem que existi r a misericórdia. A igreja é 
vista na sua credibilidade,  quando mostra a sua misericórdia 

e compaixão, assim como no seu amor 
(VM, 10).” E Sāo Paulo nos escreve 
que: “Este e o nosso ministério. 
Nós o temos pela misericórdia 
de Deus. Por isso, não perdemos 
perder a coragem (2 Corínti os 4, 1).” 

Como nós dentro da igreja devemos  
mostramos a miser icórdia? O 
Catecismo da Igreja Católica (CIC) nos 
relembra a longa práti ca da misericórdia 
na tradição cristā: Que deve existi r 
um essencial trabalho espiritual e 
corporal  na com a misericórdia:

Os trabalhos de misericórdia 
sāo de ações de caridades pelos 

quais chegamos até ao nosso próximo na sua 
necessidade espiritual e  corporal, instruíndo, 
aconselhando, alertando, consolando e confortando. 
Tudo isso são trabalhos espirituais e corporais da 
misericórdia, como perdoando e consertando o que 
está errado pacientemente. O campo de trabalho 
da misericórdia, consiste especialmente em dando 
de comer a quem tem fome, dando abrigo aos 
mendigos, vesti ndo os nus, visitando os doentes e 
os prisioneiros e sepultando os mortos. Dentre de 
tudo isso,  dando esmolas para os pobres é um dos 
mais importantes testemunhos para uma fraterna 
caridade: Isto também é um trabalho de justi ça 
agradável a  Deus. (CIC, 2447).

Sāo bons estas práti cas para serem levadas em considerações 
e concretizações no Ano Santo da misericórdia.

Finalmente, misericórdia ajuda nos a entender a verdade.  
Autênti ca misericórdia de todas as formas lideram-nos a 
reconhecer a verdade porque a misericórdia é baseada em 
cima da verdade. O salmista   canta a que a  “misericórdia e 

“Misericórdia: é a lei fundamental que vigora no coração de cada um de nós que 
olha com sinceridade nos olhos de cada irmão e irmā no caminho desta vida. 

- Papa Francisco
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verdade devem se encontrar (Salmo 85, 10).” Misericórdia 
e verdade se encontram juntas em Cristo. Sem dúvida de 
erro, está bem claro estas ati tudes e comportamentos em 
todos os Evangelhos. De fato, eu nāo acredito que podemos 
experenciar  uma autênti ca misericórdia sem uma simultânea 
experiência da verdade, porque uma não existe sem a outra.

ALGUNS PENSAMENTOS NA “VERDADE” 

Todos nós somos familiares com a tensa confrontação entre 
Pôncio Pilatos e Cristo, quando Pilatos demanda e pergunta: 
“O que é a verdade?”  Cristo responde: “Você está dizendo 
eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da 
verdade. Todo aquele que está com a verdade ouve a minha 
voz.” Pilatos disse: “ O que é a verdade (Joāo 18, 37-38)?”  
Pilatos não foi o primeiro a perguntar tal questão e Jesus 
Cristo, não foi o primeiro em receber a pergunta. A verdade 
tem sido objeto de estudos em inquéritos,  debates ao longo 
da história. Filósofos, teólogos, escolares, estudantes, pessoas 
de fé, pessoas sem fé, têm questi onado e argumentado em 
prol e em busca deste signifi cado através dos tempos. Cedo 
ou mais tarde, nós simplesmente, temos que resolver numa 
idéia a defi nição da verdade e permanecer nesta verdade.

Quando eu estudei Filosofia Escolástica (Medieval) no 
seminário, muitos anos atras, eu me lembro que  li várias 
defi nições de fi lósofos sobre a verdade. A que mais fez senso 
para mim, foi a de Santo Tomas de Aquino na Suma Teológica- 
Summa Theologiae (ST): “Verdade é a conformidade da  
verdade na qual existe dentro realidade (ST I.16.1).” Nota 
se, que há aqui, duas partes em sua defi nição a saber: 

Primeira: Nós existi mos em realidade----em outras palavras, 
na qual existe; e a segunda é a conformidade da mente, 
do intelecto para com isto. Eu vou sobressair e demolir as 
reações dos  fi lósofos através dos tempos, ambos nos “prós 
e contras” para estar com a idéia de Sāo Tomas de Aquino, 
porque ele é mais claro mais exato para me. Depois de tudo, é 
a defi nição que vem dele, que vou usar ao longo desta carta.

Vou lhe dar um exemplo: Eu estou agora digitando no 
computador “laptop”.  Não é o computador que está 
digitando ou gravando sozinho. O computador está digitando 
e gravando as minhas idéias. O que eu estou fazendo. 
Não é um computador-pessoa (“PC”), isto é, a minha 
pessoa que tem posse do computador. “Loptop,” é um 
computador que conheço em todo lugar como computador 
“laptop” Isto é um computador e é visto como tal.

De volta para a Pessoa de Jesus Cristo. “Eu estou neste 
mundo para  testemunhar a verdade,” eu coloquei em 
aspas, quando falei do diálogo de Jesus com Pôncio Pilatos. 
Em outro lugar nos Evangelhos, o Senhor Jesus revela a sua 
pessoa  como verdade, quando ele desse para Tomas, o 
duvidoso apostolo, mais tarde no Evangelho de Joāo: “Eu 
sou o Caminho a Verdade e a Vida (Joāo 14, 6).” A verdade 
é como nós a conhecemos, que deseja a nossa habilidade 
de ver, compreender, entender, conforme a nossa mente. 
Acho que aqui está a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Aqui temos uma definiçāo conectada com 
a pessoa de Jesus Cristo- A sua pessoa que 
é identificada com a verdade no Evangelho 
de Joāo.- “Eu sou a verdade” - é assim, o 
entendimento ao longo do  Anti go Testamento, 
no conceito ou idéia de Deus. No Livro do Êxodo, 
nós podemos ler a familiar história de “Moisés 
e a Sarça Ardente (Êxodo 3, 1-15).” Quando Deus 
primeiro apareceu e falou para ele, Moisés perguntou 
a Deus, quem era Deus,  para que ele, pudesse falar para 
todo o povo Israelita. “Eu sou aquele que sou” foi a resposta 
de Deus (Êxodo 3, 14). O fato de Deus ter se revelado e se 
identi fi cado a pessoa dele de uma forma que Moisés e os 
Israelitas puderam entender, na ordem de conhecer a Deus. 
Isto fez com que fosse possível que a mente pode responder 
com a realidade de Deus, encontrando a “verdade.”  A 
mesma verdade revelada por Jesus Cristo séculos depois, 
quando Ele se identi fi ca a verdade com a  sua própria pessoa.

Nós Cristāos Católicos, acreditamos na Bíblia  que é a 
“Palavra de Deus, a  “Palavra do Senhor” e por conseguinte, 
a verdade. Escolares referem essa verdade como verdade 
da Escritura Sagrada. Há muitos tipos de literatura e 
formas literárias impregnada e inspirada nos textos pelos 
autores bíblicos. Alguns são diferentes dos outros, mas a 
revelação da verdade não é contraditória. Eles apontam 
para a mesma realidade. Isto é o que nós Cristãos Católicos,  
acreditamos também sobre a verdade. As formas e gêneros 
literários diferentes usados, fazem com que  elas sejam 
acessíveis e conhecidas pela mente e pelo intelecto humano.  
Verdade, portanto, tem uma reivindicação nas nossas 
mentes humanas e intelectos,  que resultam em nossos 
comportamentos, como conduta para realização da verdade.
 
Vamos considerar o Senhor Jesus como “a Verdade” em 
todos os lugares do Novo Testamento: 

“No começo a Palavra já existi a: a Palavra era Deus. 
No começo ela estava voltada para Deus. Tudo foi 
feito por meio dela, e de tudo o que existe, nada 
foi feito sem ela. Nela estava a vida e a vida era a 
luz dos homens. Esta luz brilhava nas trevas, e as 
trevas não conseguiram apagá-la (Joāo 1, 1-1-35).” 

“E a Palavra se fez homem e habitou entre nós. E 
nós contemplamos a sua glória: glória do Filho único 
do Pai, cheio de amor e fidelidade (Joāo 1, 14).” 

Porque a lei  foi dada por Moisés; a graça e verdade vêem 
através de Jesus Cristo; Assim como o amor e a fi delidade. 
Ninguém jamais viu a Deus; quem nos revelou Deus foi 
o seu Filho único, que está junto do Pai (Joāo 1, 17-18).

Mas quem age conforme a verdade se aproxima 
se da luz, para que suas ações sejam vistas, 
porque são feitas como Deus quer (Joāo 3, 20-21).

Jesus falou a verdade aberta: “ Se vocês guardarem a minha 
Palavra, vocês de fato serāo meus discípulos; conhecerāo 
a verdade, e a verdade  libertará vocês (Joāo 8, 31).”

“Se vocês permanecerem fi rmes na minha palavra, 
verdadeiramente serão meus discípulos (João 8, 31).” 
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“Quando vier o Espírito da Verdade, ele 
encaminhará vocês para toda à verdade, 
porque o Espírito não falará em seu próprio 
nome, mas dirá o que escutou e anunciou para 
vocês as coisas que vāo acontecer (Joāo 16, 13).”

“Consagrei- os com a verdade, a verdade é 
a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao 

mundo, eu também os enviei  ao mundo. Em favor 
deles eu me consagro, a fi m de que também eles 

sejam consagrados com a verdade (Joāo 17, 17-19).”

O Senhor Jesus chama os apóstolos e por eles, ele 
estabelece e funda  a igreja. Eles em retorno propagam 
a verdade para as primeiras comunidades cristās.

       E Cristo fala para você: “Por 
       isso eu lhe digo: você é Pedro, 
       e sobre essa ‘pedra’ construirei
       a minha Igreja, e o poder  da  
      morte nunca poderá vencê-la 
       (Mateus 16, 18).” 

Se dizemos que estamos em 
comunhão com Deus e no 
entanto, andamos em trevas, 
somos menti rosos e não pomos 
em práti ca a verdade (1 Joāo 1 -6).

Meus queridos, vamos amar 
com palavras ou pregações, 
m a s  t a m b é m  c o m  o b r a s 
e verdade (1 João 3,  18).

Em Cristo, também vocês ouviram a Palavra da 
verdade, e é o Evangelho que os salva. Em Cristo, 
ainda, vocês creram, e foram marcados com o selo do 
Espirito prometi do, o Espirito Santo ( Efésios 1, 13).
 
Levantam e estejam bem fi rmes, cingidos com o cinturão da 
verdade, vesti dos com a couraça da justi ça. (Efésios 6, 14).

Dissemos “não” aos procedimentos secretos e 
vergonhosos, não agimos com astúcia, nem falsifi quemos 
a palavra de Deus. Ao contrario,  manifestando 
a verdade, nós poderemos reconhecer a Deus e 
a consciência de cada homem (2 Coríntios 4, 2).

Ele, (o Senhor Jesus), escolheu em dar nos o nascimento 
pela palavra da verdade e poder e ser o tipo dos 
primeiros frutos de tudo que ele criou (Tiago 1-18).

Faça o seu melhor em apresentar a sua pessoa para Deus, 
como aquele que foi aprovado...Com a certeza de que 
possui sustenta, tem a palavra e a verdade. (2 Timóteo, 15).

Não existe alegria maior do que aquele que 
vejo  t rabalhando na  verdade  (3  João  14) .

(Deus salvador) quer que todas as pessoas sejam 

salvas e venham conhecer a verdade (1 Timóteo 2, 4).

Em Cristo, todos nó andamos na verdade. Isto tem sido 
uma longa jornada da Igreja em qualquer lugar do mundo.

Como Cristãos Católicos, nós acreditamos que não é somente 
a Sagrada Escritura, mas também os ensinamentos da 
igreja e sua tradição são também, fontes da revelação de 
Deus sobre a verdade. Conhecendo a verdade, confi ando 
na verdade, nós poderemos fazer uma grande diferencia 
em nossas vidas. Conheça a verdade e ela te libertará.

A Igreja Católica tem  acertado e tem sido áspera em certos 
lugares, áreas, através dos tempos. Isto e muito certo. Aqui, 
neste ponto, tem sido também desenvolvido muitas coisas 
externas positivas nas mundânças da igreja, através dos 
tempos, incluindo assim, as maneiras que expressamos a 
verdade (s) ou a nossa própria fé. A verdade em si não tem 

sido mudada. O Senhor Jesus “é o 
mesmo ontem, hoje e para sempre 
!” (Hebreus ( 13, 8). O Senhor Jesus 
não mudou a sua mente sobre a 
sua Igreja Católica, nem mudou 
o seu estabelecimento. Ela ainda 
permanece e é ela responsável no 
revelar a verdade, apresentando 
a verdade, ensinando sobre a 
verdade e testemunhando a 
verdade dia após dia.  Nós podemos 
ler na Segunda Cara a Timóteo:

Rogo a você diante de Deus e 
de Jesus Cristo, que há de vir 
para julgar os vivos e os mortos 
pela sua manifestação e por 

seu Reino: proclame a Palavra, insista no tempo 
oportuno e inoportuno, advertindo, reprovando 
e aconselhando com toda paciência e doutrina. 

Pois vai chegar o tempo em que não se suportará mais 
a doutrina; pelo contrário, com a intenção de ouvir 
alguma coisa, os homens se rodearão de mestres a seu 
bel-prazer. Desviarão  para as fábulas ( 2 Timóteo, 1-4).

Sāo Paulo, colocou as unhas na cabeça aqui, para falar. 
As  pessoas têm “coçado  os ouvidos” dos Cristãos e com 
sinceridade estavam buscando a verdade vinda dos primeiros 
dias da igreja, se colocando na pessoa de “professores, mais 
de acordo com seus próprios desejos, trabalhando em prol de 
seus próprios fi ns, tentando transformar os fi éis  de “ouvidos 
da verdade” ,em favor dos “mitos” que eles propunham. Mas 
Jesus teve cuidados no Evangelho de Sāo Mateus dizendo: 
“Como é estreita a porta e apertado o caminho que levam 
para a vida, e são poucos os que o encontram (Mateus 7, 14)!”

O Catecismo nos relembra:  

Em Cristo Jesus, toda a verdade de Deus tem sido 
manifestada. “Cheio de graça e verdade,” ele 
veio como a “luz do mundo,” ele é a verdade… 
Para seguir a Cristo, é preciso viver “no Espírito da 

Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele 
que é a cabeça, Cristo. (Efésios 4: 15).
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Verdade,” que o Pai enviou em seu próprio nome 
que nos lidera “dentro de toda verdade...(CIC 2466).”

Por natureza o homem vai em direção da verdade. Ele 
é obrigado a honrar, usar e testemunhar esta verdade. 
Isto é, a concordância com a dignidade que existente 
em todos os homens,  porque eles são pessoas... ambos 
são impelidos pela sua natureza no limite de sua 
obrigaçāo moral em procurar a verdade, especialmente 
a verdade religiosa.  Eles também aqui têm limites 
para com a verdade, uma vez em que o homem venha 
conhecer isto diretamente em toda a sua vida de acordo 
com as demandas  e exigências da Verdade (CIC 2467).” 

Isto é a razão e o “porque que  a Igreja Católica Apostólica 
Romana,” acredita em que ela faz, ela professa o que ela 
faz, ensina o que ela faz, prati ca o que ela faz; o “depósito 
da fé” como ela conhece. “Este depósito da fé”, dentro da 
Igreja Católica inclui um cooperati vo credo estabelecido de 
verdades como bem, em um válido conjunto de ensinamentos 
da moral e expressões baseadas por uma razão” para liderar 
os fi éis cristãos católicos através do “pequeno e apertado 
portão,” liderando-os para a verdadeira vida,” “fora de mitos” 
e de “coçar os ouvidos.”  Verdade não é verdade porque 
acreditamos nela. Verdade é puramente verdade mesmo 
se acreditamos ou não nela. A Verdade, não é verdade hoje 
e falsa amanhā. Verdade não é objeto de capricho; não é 
sujeito de opinião, nem tāo pouco, resultado da maioria dos 
votos. Ela não é “material” ou arbitrárias decisões baseadas 
em cima de fáceis convencimentos, de acompanhar no que 
se “sente bom”, em qualquer parti cular ponto. Verdade é o 
Senhor Jesus habitando entre nós, sendo cabeça na igreja 
que ele mesmo estabeleceu. Verdade, é o que a Igreja ensina 
com e na revelação desdobrando a tradição vinda de geração 
em geração. Verdade, é “Pedro” que em cima dele Cristo 
construiu a sua Igreja, como ele mesmo disse” “tudo que 
vocês ligarem na terra, será ligado no céu, e tudo que vocês 
desligarem na terra, será desligado no céu (Mateus 18, 18).”

AGUNS PENSAMENTOS NA RELAÇÃO ENTRE 
“MISERICÓRDIA E VERDADE” 

Misericórdia tem aparecido recentemente, no meio de muitas 
conversações na Igreja Católica em diversos níveis, às vezes, 
dando a imprençāo que a expressão de misericórdia é alguma 
coisa “nova” na Igreja.  Este “coçar de ouvidos” ou “coçar a 
cabeças,” em muitas destas conversações em busca desta 
noção, é a maneira e a forma que a misericórdia prevalece, 
“As  coisas acontecem e “tudo fi ca certo.” Isto tanto faz. Quem 
é você e em quê você acredita no que te diz, ou como pode 
se fazer realizar esta misericórdia  que é garanti da nas vezes 
que você socorre alguém, da mesma forma que você poderia 
contar as caídas ou decaídas, quando você cai. Este ti po de 
“cócegas” na cabeça, surgirem que os ensinamentos da igreja 
deveriam  ser temperado com a misericórdia -  possivelmente, 
até mudado ou ilimitado –  e este “ferrão” que dói, seria ti rado 
fora; desta maneira, ninguém não ti nham inconveniência ou 
não ofendia ninguém; não  excluíra ninguém ou não fazia 
alguém senti r-se diferente do resto da sociedade; Entāo, 
nós poderíamos ser melhores e conviver com cada um, não 

importando com quem quer que seja;- para 
um “co-existe”, ou seja, “coexistência,” como 
um pára-choque público, que nos desvia e 
nos advertem sobre alguma coisa ou perigos.

Todos estes pensamentos  fazem “coceira nos 
ouvidos”, ou seja, “coceira em nossas cabeça”, 
mais infelizmente, para todos aqueles que se 
propõem ou acreditam nos mitos, eles são “mitos” 
e  eles chegam a  deturparem, e por últi mo, exageram a 
idéia de misericórdia, assim como nós temos conhecido e 
entendido até aqui. Simplesmente, afi rmamos que os mitos 
não expressam a verdade. Por exemplo, poderia ser alegria 
dos mitos, ter sobre a Ressurreição  de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, pensar que ela tenha  acontecido fora de passar pelo 
sofrimento na cruz, últi ma verdade da misericórdia Divina? 
“Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, pega a 
sua cruz e segue- me (Mateus 10, 38; Mateus 16:24; Lucas, 
14, 27)” o Senhor Jesus disse. Na vida dos Cristãos Católicos, 
a adesão com a verdade é frequentemente ligada com  a cruz 
que carregamos junto da misericórdia, como conseqüência 
em carregarmos esta cruz no dia-a-dia de nossas vidas. 

O salmista proclama: “misericórdia e verdade se encontram 
(Salmo 85, 10).” O que acontece quando elas se encontram? 
Elas reconhecem uma a outra como vem da mesma fonte? 
Elas se abraçam e  trabalham juntas naquilo que é importante, 
correto e justo? Ou elas anulam uma e outra como qualquer  
sugestão? Ou existe em uma compressiva hierarquia onde 
a verdade é conhecida como bem, mas a misericórdia 
é melhor, preferível, presumindo sempre “mais cristā?”

Muita vezes misericórdia e verdade são apresentadas em 
“iguais proporções.” Na Igreja Católica, o mesmo ti po de 
argumento é frequentemente feito em relação no que a 
Igreja pergunta e requer dos Católicos, em suas leis e normas 
versus no que é percebido no que é “mais pastoral.” Como 
algo verdadeiramente pastoral ou “misericordioso” não 
tendo muito fl uxo no que nós prezamos e acreditamos?

A palavra “misericórdia” aparece 276 vezes a Bíblia, 
dependendo quando e como a tradução é usada; a palavra 
verdade também e usada muitas vezes igualmente como 
a misericórdia. Nos Evangelhos podemos contar inúmeras 
vezes, em que Jesus usou estas palavras, aquele que revela 
a sua pessoa como “verdade (Joāo 14, 6)” – com extensão na 
misericórdia para todos aqueles que cruzarem o seu caminho. 
Como eu refl eti  nesta contagem e em tudo que tentei falar e 
comungar nesta carta pastoral, minha atençāo voltou para 
aquela história do Evangelho em que fala da mulher adúltera, 
pega no ato de adultério-A mulher adúltera (Joāo 8, 1-11). 
Neste contexto, aqui nesta narrati va, é o melhor exemplo que 
achei, onde a “misericórdia e a verdade divinas se encontram.” 

Os Escribas e Fariseus trouxeram uma mulher pega em 
adultério. A lei mosaica dizia que tal mulher deveria ser 
apedrejada até à morte. O Senhor Jesus sabia desta lei 
muito bem, mas estes líderes estavam testando-o. Jesus 
permanece em silêncio, quieto, diante das acusações e 
testes e cena. Ele curva para escrever alguma coisa no 
chão, vindo a ser o centro das acusações que eles faziam. 

“Quem quer meu discípulo, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e segue- me 
(Mateus 10: 38; Mateus 16: 24; Lucas 14: 27).”
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Ele levantou diante da multi dão e pronunciou 
suas famosas palavras, “Aquele que não 
ti ver pecado, que ati ra a primeira pedra na 
mulher.” Nenhuma pedra foi ati rada, a multi dão 
dispersaram-se. Neste exato momento, Jesus 
deixou transparecer aqui, que nesta mulher 

adultera a misericórdia e a verdade se encontram.

“Mulher, onde estão os outros? Ninguém te 
condenou a você? Ela respondeu: “ninguém senhor.”  

Entāo Jesus disse: 
Eu também não a 
condeno. Pode ir, 
e não peque mais 
(Joāo 8, 10-11).”

Nota se que a lei era 
clara. O senhor Jesus 
não negou a verdade 
em seus ensinamentos 
e  n e m  t ā o  p o u c o 
mudou a “lei.” Note- se 
também, que a mulher 
adultera, não negou a 
verdade das e acusações 
e não perguntou por 
nada. Ela não ganhou o 
perdão e nem mesmo 
perguntou por isso. O 
Senhor Jesus, contudo, 
não a condenou, assim 
que ele confrontou a verdade na situação dela. 
O Senhor Jesu, mostrou misericórdia e compaixão. 
Depois pediu para  ela  continuar o seu caminho, em 
compromisso com a verdade, e seguí-la em sua vida.

CONCLUSÃO

Esta passagem do Evangelho é muito instrutiva, como 
podemos considerar e vermos a relação que vai ao encontro 
da misericórdia e da verdade. Aqui temos muitas leis e 
ensinamentos e que nos devem levam às prati cas, nas quais, 
a Igreja Católica apresenta como verdades. Alguns destes 
ensinamentos, são muitos difí ceis de escutar, prati car ou 
aceitar. Isso não diminui e nem nega as suas verdades. Alguns 
destes ensinamentos, são muito difí ceis de seguir e obedecer; 
eles são cruzes para carregar. Isto não diminui e nem nega 
as suas verdades. Algumas destas verdades estão na opinião 
popular, prevalecendo e atuando nas práti cas sociais.  Isto 
não nega e nem diminui a verdade. Lucas nos fala em seu 
Evangelho “é inevitável que aconteçam escândalos, mais ai 
daquele que produz escândalos (Lucas 17, 1)!”  No mesmo 
tempo nós devemos nos lembrar as palavras do Salmista: 
“coloque a sua esperança no Senhor, porque com ele temos 
a misericórdia e o ilimitado perdão (Salmo 130, 7).” Verdade 

e misericórdia, vinculam -se e se abrigam  dentro de nós.

Os filósofos medievais na sua interpretação das leis, 
nos lembram: “Ninguém é limitado para o impossível.” 
Contudo, Jesus nos fala no Evangelho de Sāo Mateus: 
“Para os homens  isso é impossível, mas para Deus tudo é 
possível (Mateus 19, 26).” Nós não devemos abandonar a 
verdade, simplesmente porque ela não é fácil, conveniente, 
ou popular. No Senhor Jesus, todas as coisas são possíveis. 
Misericórdia  e verdade. Neste Ano Santo,  é um tempo em 
que todos nós  Cristãos Católicos, devemos colocar a nossa fé 

e esperança e caridade 
n a  ve rd a d e  e  n a 
misericórdia de  Nosso 
Senhor Jesus Cristo.

N o  S e n h o r  J e s u s 
misericórdia e verdade 
se encontram. E é na 
Igreja Católica que 
isto é estabelecido, 
onde misericórdia e 
verdade se juntam 
e se encontram. Na 
nossa vida e prática 
d i á r i a ,  n ó s  co m o 
Cristãos Católicos, 
a  m i s e r i c ó r d i a  e 
a verdade aqui se 
encontram. As duas, 
p a r a  n ó s  c o m o 
Cristãos Católicos, a 

verdade de todas as forma permite a misericórdia, não 
como substi tuta mas como conseqüência da verdade. E 
uma misericórdia autênti ca de toda forma  nunca inclui 
e nunca nega a verdade. Elas sempre atuam juntas.

Que este Ano Santo da Misericórdia seja para todos 
nós, uma ocasião onde a misericórdia e verdade possam 
se encontrarem em nossas vidas diárias. Que Maria, a 
Māe de Misericórdia, nos guie para o seu Filho “que é o 
Caminho, a Verdade e a Vida (Joāo 14, 6).” 

El Reverendísimo David M. O’Connell, C.M.
Obispo de Trenton
14 de septi embre, 2015
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz

“Coloque a sua esperança no Senhor, porque com ele temos a misericórdia e 
o ilimitado perdão (Salmo 130, 7).”  
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