Ana Faria

Obras de Misericórdia: Ensinar os ignorantes e corrigir os que erram
No mandato de Jesus “Ide... e ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo e ensinando-as a cumprir tudo quanto vos tenho mandado” (Mt. 28,19-20a) estão
implicitas estas duas obras de Misericórdia que, de algum modo, se podem complementar quando os
erros advêm da ignorância.
A missão de que estamos investidos como Catequistas, tem exactamente a ver com o despertar e o
alimentar da Fé, não só através da Palavra mas também do nosso testemunho de vida, mostrando aos
nossos irmãos o rosto de Cristo através do anúncio primordial: ”Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida
para te salvar, e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar”. (E.G. 164). É
esse Amor incondicional de Jesus que nos toca e nos transforma, e nos leva a querer dar a conhecer
aos outros aquilo que para nós é uma realidade misericordiosa que nos preenche.
Esta obra de Misericórdia, “Ensinar os ignorantes” hoje, com uma escolarização que se quer
abrangente, quase parece descabida. Mas os “ignorantes” aqui, são aqueles que por diversíssimas
circunstâncias ainda não descobriram Cristo, e através d’Ele, o Amor Misericordioso do Pai, que acolhe
sempre, mesmo aqueles que erram. O Pai acolhe a todos... e Deus serve-se de cada um de nós para
chegar dos modos mais impensáveis ao coração dos outros, por isso, nunca podemos desistir.
Jesus dá-nos também a receita para “corrigir os que erram”, o que nem sempre é fácil.... mas que
deve ser feito. “Se o teu irmão se portar mal, repreende-o” (Lc.17, 3b), dizendo-nos de seguida que
“... se ele se arrepender, perdoa-lhe” (Lc.17,3b); aconselha-nos também a que o tomemos à parte
para lhe chamar a atenção para o seu erro “Se o teu irmão pecar, vai ter com ele e reprende-o a sós”
(Mt 18, 15a) e acrescenta “se não te der ouvidos, toma contigo uma ou duas pessoas...” (Mt,18, 16).
Jesus diz-nos que é importante repreender, mas acrescenta sempre que é fundamental o perdão: à
pergunta de Pedro se deve perdoar sete vezes, Ele responde-lhe que deverá perdoar setenta vezes
sete (Mt 18, 21-22), e diz mesmo que “Se te ofender sete vezes ao dia e sete vezes te vier dizer
“arrependo-me”, perdoar-lhes-às.”(Lc. 17,6).
Devemo-nos lembrar que todos somos de algum modo ignorantes e que todos, certamente, erramos.
“Ensinar os ignorantes” e “corrigir os que erram” são duas obras de Misericórdia que nos levam a
estabelecer uma relação saudável com os outros, e em conjunto, em comunidade, a descobrir Jesus,
Caminho, Verdade e Vida... Dão-nos a conhecer a alegria de permanecer no Amor trinitário (Jo 15, 4,
9) e de deixar que esse Amor transborde para todos os que nos rodeiam, podendo assim dizer: “Deixa
transbordar o teu vaso da ternura... Abre, escancarado o coração... Na candura de um olhar, num
gesto da tua mão, que o outro sinta em ti a mansidão”

