A misericórdia cura as feridas das nossas famílias
Introdução: Todo cristão é chamado a praticar a misericórdia, a ser um
apóstolo da misericórdia.
Com quem devemos agir com misericórdia?
Resp: Com todos os que precisam de nossa ajuda.
Onde encontramos pessoas assim?
Resp: Em toda a parte do caminho que percorremos a começar dentro de
nossas casas, ou seja, na nossa família.
Desenvolvimento: Lucas 10,25-37
Usar de misericórdia com o nosso próximo é cuidar das feridas sejam elas
físicas ou espirituais causada pelo pecado.
Não podemos seguir o nosso caminho sendo insensíveis a dor e o sofrimento
daquele que está a nossa volta. Muitas vezes achamos que estamos
agradando a Deus com as nossas orações, mas esquecemos da prática do
amor e da misericórdia.
Precisamos levar à sério o mandamento de Jesus que por ser um mandamento
é uma ordem “Amar à Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti
mesmo”, tem uma expressão popular que diz que quem ama cuida, se
amamos de fato a nossa família então precisamos cuidar dos nossos e cuidar
bem daqueles que o próprio Deus nos confiou, dar o nosso melhor como
aquele samaritano que deu o seu melhor fez tudo que lhe era possível.
A narrativa do evangelho relata a inimizade entre samaritanos e judeus, mas
isso não impediu que aquele homem olhasse e visse não um inimigo mas
alguém que precisava de sua ajuda, não podemos permitir que as nossas
diferenças nos impeçam de ver o sofrimento dos que estão a nossa volta.
Cuidar das feridas de alguém significa que temos que nos aproximar da pessoa
ferida, temos que tocar o ferimento para poder atá-lo, sentir até o odor
desagradável causado por consequência de uma ferida exposta, mal cuidada
talvez por falta de alguém que a tratasse.

Cuidar de alguém ferido é também muitas vezes ter que suportar o peso da
pessoa ferida, tendo que carrega - lá para um lugar mais apropriado para que
ela possa se recuperar e descansar, e esse lugar é a igreja, a verdadeira
hospedaria.
Em um dos trechos do diário de Santa Faustina diz assim: Ainda que a alma
esteja em decomposição como um cadáver, e ainda que humanamente já não
haja possibilidade de restauração e tudo se encontre perdido,
Deus não
vê as coisas dessa maneira. O milagre da
misericórdia de
Deus fará ressurgir aquela alma para uma vida plena (diário 1448).
Conclusão: “Vá e faça o mesmo”
Na nossa família existem pessoas feridas, quase mortas, Deus espera de nós
enquanto família que cuidemos uns dos outros. Jesus através do exemplo do
bom samaritano não nos ensina apenas a aproximarmos do nosso irmão, Ele
nos faz lembrar também da história da salvação do homem que se perde no
caminho e é resgatado pelas mãos de alguém que ama e o leva a santa
hospedaria que é a igreja. Ao ser questionado do que seria a misericórdia o
Papa Francisco responde: Nós só conseguiremos entender o que é a
misericórdia quando olharmos para nós mesmo e nos despirmos, tirarmos as
nossas máscaras e vemos a nossa miséria e acolhermos que Deus nos ama
sem a gente merecer, só assim conseguiremos exercer a misericórdia com o
nosso próximo.
Oração: Peçamos à Deus de nos dê a graça de a partir desse evangelho
reconhecer que fomos resgatados pela sua misericórdia, que deixemos cair as
nossas mascaras e entender que precisamos ser misericordiosos com o nosso
próximo e cuidar das suas feridas da mesma forma que Deus tem cuidado de
nós.

