
 

 

Festa da Divina Misericórdia 

 

Por Raelen Brandino 

 

No segundo domingo da Páscoa celebramos a Festa da Divina Misericórdia, instituída 

no ano de 2000 pelo Papa João II para toda a Igreja a partir dos desejos do próprio 

Jesus, revelados para Santa Faustina.  A Festa “É um convite perene aos cristãos do 

mundo enfrentarem com confiança e benevolência as dificuldades e desafios que a 

humanidade irá experimentar nos próximos anos que virão” (Congregação para o Culto 

Divino e a Disciplina dos Sacramentos/ decreto/ 23 de maio de 2000). 

Ao falar da Festa, o Papa Francisco destacou o Evangelho que narra a aparição de 

Jesus ressuscitado aos discípulos (Jo 20,19-31).  Segundo o Papa, os discípulos obtêm 

misericórdia por meio de três dons oferecidos: a paz, o Espírito e, por fim, as chagas.  

Jesus oferece a paz pois estavam angustiados, fechados também nos seus remorsos. 

O Papa acrescenta que essa é uma paz do coração que infunde confiança e suscita a 

missão. Não é tranquilidade, nem comodidade; é um sair de si mesmo.  

Em segundo lugar, Jesus usa de misericórdia oferecendo-lhes o Espírito Santo. Dá a 

eles a remissão dos pecados. “Só Deus com a sua misericórdia, nos faz sair das nossas 

misérias mais profundas. Como aqueles discípulos, precisamos nos deixar perdoar” e 

afirma que é por meio do Sacramento da Confissão, que é o Sacramento do perdão, 

que somos acolhidos pela misericórdia de Deus.  

 Jesus também apresenta as chagas aos discípulos: “As chagas são canais abertos 

entre Ele e nós, que derramam misericórdia sobre as nossas misérias. São os caminhos 

que Deus nos patenteou para entrarmos na sua ternura e tocar com a mão quem é Ele”, 

afirmou o Pontífice.  



Tendo obtido misericórdia, os discípulos se tornaram misericordiosos. Pois viram no 

outro a mesma misericórdia que transformou a sua vida. “Os seus medos dissolveram-

se ao tocar as chagas do Senhor, agora não têm medo de curar as chagas dos 

necessitados, porque ali veem Jesus, porque ali está Jesus", disse o Papa. 

Por fim, o Papa nos recomenda a não viver uma fé pela metade, que recebe, mas não 

doa, que acolhe o dom, mas não se faz dom e nos convida a praticar as obras de 

misericórdia.  

Peçamos a graça de nos tornar testemunhas de misericórdia, só assim anunciaremos o 

Evangelho de Deus. 
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