
4FAITH - Just do it! 
Há momentos em que temos de fazer o que temos de fazer! É que o que te propomos neste desafio! Deixam-
os-te as Obras de Misericórdia Corporais. Ao procurares vivê-las, estarás a dar muito fruto, respondendo diret-
amente ao pedido que Jesus nos faz em Mt 25, e ao que o Papa Francisco nos pede insistentemente:

Dar de comer a que tem fome – Just do it!
Apesar de estarmos sempre a progredir em formas de produzir mais e melhor, e de cada vez a economia gerar 
mais e mais lucros, a verdade é que ainda há muita gente a passar fome! Muitas vezes é ali ao pé da porta! Há 
muitas maneiras de fazer chegar o alimento a quem dele precisa, só precisas de estar atento para poderes 
ajudar. Mas é fundamental que essa ajuda não se faça só do que tens em excesso! Procura viver com mais 
simplicidade e sem desperdícios!

Dar de beber a quem tem sede – Just do it!
Há pessoas no mundo que não têm água canalizada, que não têm água potável, que não têm água de todo, a 
não ser que andem quilómetros para a conseguir… Ainda podemos ouvir os mais velhos dizer que “a água não 
se nega a ninguém”. Há projetos para construir fontes e fazer chegar a água a quem dela precisa em vários 
países em desenvolvimento que tu podes procurar ajudar. Sobretudo, não desperdices água! Ela é um bem vital, 
escasso para muitos!

Dar pousada aos peregrinos – Just do it!
Esta obra de misericórdia era fundamental quando os muitos peregrinos tinham de enfrentar os perigos da estra-
da para irem aos lugares santos, sem os apoios ou os locais de acolhimento que há hoje. Já não é tão frequente 
encontrarmos peregrinos a precisar de acolhimento, mas ainda os há. Podes acolher alguém que caminha para 
Fátima, ou Santiago, se não houver outra estrutura… Podes acolher um missionário que passa por onde vives e 
aí exerce a sua missão… Podes acolher temporariamente um doente ou alguém idoso até que se recupere… Só 
tens de estar atento!

Vestir os nus – Just do it!
São muitas as estruturas e projetos que concretizam esta obra de misericórdia. É só procurar! Quando deres 
uma peça de roupa tua, não te limites a dar só o que já não precisas, mas pensa no que faria realmente falta ao 
outro e dá como se fosse para ti, do que ainda te faz falta!

Aqui fica mais um item para adicionares ao teu 4Faith Gear!

“Misericórdia: é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com olhos 
sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia: é o caminho que une Deus e o 

homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da 
limitação do nosso pecado”

Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus



Estas Obras de Misericórdia que juntamos ao teu 4Faith Gear, são equipamento para 
usar ao longo de toda a vida, sempre que te depares com alguém precisado da tua ajuda! 

Não deixes de as viver bem!

O próximo desafio sai no dia 4 de Março!

Visitar os enfermos – Just do it!
São muitos os doentes e os idosos que ficam nas suas casas, nos hospitais ou nos centros de repouso, esqueci-
dos, sem ninguém que se lembre deles. É uma obra de misericórdia muito importante, esta de ir ao encontro de 
quem está em situação de fragilidade. Começa pelos que te são mais próximos e, se tiveres oportunidade, 
alarga essas visitas a outros!

Visitar os presos – Just do it!
Visitar um preso é testemunhar a dignidade de cada pessoa, independentemente dos erros que tenha cometido. 
É voltar a dar-lhe a esperança de que é lembrada, de que pode haver um caminho de volta, mesmo quando pare-
cia que já todos se tinham esquecido. É devolver humanidade a quem, muitas vezes, achava que a tinha perdido. 
Há estruturas organizadas que se dedicam a visitar os presos. Se te sentes chamado a isso, procura conhecer 
melhor esses projetos.

Enterrar os mortos – Just do it!
Pode parecer estranho que uma das obras de misericórdia seja esta… Mas se pensarmos nos cenários de 
guerra, nos momentos de grandes epidemias, etc., não deixa de ser muito atual este gesto de misericórdia. 
Ainda hoje, há instituições que apoiam os mais carenciados para que possam suportar os funerais das suas 
famílias e que fazem os funerais de muitas pessoas sem família… Uma outra forma de viver esta obra de miser-
icórdia é no apoio que podemos dar aos familiares dos que partiram, ajudando-os a viver a dor do afastamento 
e a fazer bem o luto por aqueles que amam.


