
 “Precisamos sempre de contemplar o mistério da misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e paz. 
Misericórdia: é o acto último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia: é a lei 
fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o irmão que encon-
tra 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

1st Step – Acreditar na Misericórdia
O primeiro passo é aceitar o convite do Papa e querer ser misericordioso, como Deus é misericordioso. 
É querer percorrer este caminho da Misericórdia, que Jesus nos mostrou durante a sua vida na terra. É 
querer viver a misericórdia, como Jesus. Se virmos bem, em todos os seus encontros, Jesus foi, princi-
palmente, misericórdia.

2nd Step – Viver da Palavra
Jesus Cristo é o Verbo feito carne! É a Palavra feita homem! Este caminho da Misericórdia tem de ser 
feito na escuta atenta da Palavra, onde Deus nos revela que é, e nos desafia ser testemunhas do seu 
Amor. Na Escritura escutamos as palavras de Jesus, aprendemos os seus gestos, crescemos nos seus 
sentimentos. No 4FAITH GEAR que recebeste com o 3º Desafio, encontras um treino que te ajuda a 
conhecer e aprofundar a Palavra de Deus. A partir desse treino, é só continuares a ler e a rezar!

3rd Step – Pôr-se a jeito para a Conversão
Para que a oração que fazemos a partir da Palavra de Deus possa dar frutos em nós, só há uma forma 
de a fazer: aceitando que ela nos desafie a mudar de vida! É a experiência da conversão, da transfor-
mação do olhar… É mudar o coração de pedra, em coração de carne… É tirar-se do centro… É deixar 
de viver para si, para viver para Deus e, de Deus, para os outros. É o caminho que temos procurado 
fazer nos desafios anteriores. Se quiseres, podes voltar a eles.

4th Step – Experienciar o Perdão
Quem entra na aventura do encontro com a Palavra, e se deixa transformar por ela, acaba por descobrir 
trevas e sombras na vida que impedem a luz de Jesus de iluminar o caminho. É a consciência do 
pecado, que cresce à medida que crescemos na certeza do Amor de Deus por nós. No 5º Desafio, 
recebeste no teu 4FAITH GEAR, a PIT STOP, com uma ajuda preciosa para viveres esta experiência de 
Amor e Liberdade que é o Sacramento do Perdão. Se ainda não a fizeste, não percas tempo!

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



5th Step – Passar a Porta
Para assinalar este Ano da Misericórdia, o Papa Francisco abriu a Porta Santa no Vaticano e convidou 
cada Diocese a abrir uma Porta Santa. Em Lisboa, a Porta Santa é na Sé de Lisboa. Além disso, foram 
abertas outras Portas da Misericórdia em todas as Vigararias. Na Vigararia de Cascais, essa porta fica 
na Igreja de São Domingos de Rana. Passar a Porta tem um valor simbólico e espiritual e significa a 
adesão ao itinerário proposto pelo Papa. Além disso, dá a possibilidade de alcançar a Indulgência 
Plenária. Não deixes de peregrinar até uma destas portas e de entrar, de coração, neste caminho da 
Misericórdia.

6th Step – Alcançar a Indulgência
O Papa Francisco concede a quem pretender fazer este caminho da Misericórdia, uma indulgência 
plenária dos pecados. A indulgência é como um bónus que a Igreja dá para vencermos o pecado. Ao 
confessares-te, ficas completamente perdoado dos teus pecados e isso é suficiente para a salvação. 
Mas, se a dívida que tinhas perante Deus fica totalmente paga, o pecado tem consequências terrenas, 
deixa marcas e dívidas que a indulgência permite apagar. São as chamadas penas temporais. Um 
exemplo que talvez ajude a entender: Se nossa vida fosse uma tábua, e de cada vez que pecamos 
fosse espetado um prego na tábua, ao confessarmo-nos, o prego seria retirado, mas os buracos na 
tábua ficavam. Estaríamos livres do pecado, mas ele tinha deixado marcas… e essas marcas podem ser 
apagadas pela Indulgência. Para alcançar a indulgência precisas de cumprir o seguinte: Confessar-te e 
cumprir a penitência; passar a Porta Santa; participar na Missa e comungar; rezar o Credo; Rezar pelo 
Papa e pelas suas intenções; meditar acerca da Misericórdia de Deus.
 
7th Step – Praticar a Misericórdia
Não é possível ser misericordioso, sem praticar a Misericórdia. A Misericórdia é o maior testemunho que 
um cristão pode dar do Amor de Deus. A Misericórdia é o inclinar-se de todo o coração sobre as miséri-
as que os nossos irmãos atravessam na vida. É darmo-nos de coração para resgatar o irmão da sua 
pobreza e indigência. E as misérias não são só físicas, também há as espirituais. No 4FAITH GEAR 4, 
desafiámos-te a praticar as Obras de Misericórdia Corporais, físicas. Volta a elas e, agora, procura viver 
também as Espirituais: 1ª Dar bons conselhos; 2ª Ensinar os ignorantes; 3ª Corrigir os que erram; 4ª 
Consolar os tristes; 5ª Perdoar as ofensas; 6ª Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo; 7ª 
Rezar a Deus por vivos e defuntos.

Estes passos, são para viver ao longo de todo o Ano da Misericórdia! E ser misericordioso é um 
desafio para toda a vida! Não deixes de o viver!

O próximo desafio sai a 18 de Março!


