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“Fiel é esta palavra e digna de ser acolhida por todos: 
Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos 

quais eu sou o primeiro” (1Timóteo 1,15).
Desde o início de sua atividade pública, Jesus fez ques-

tão de ser encontrado entre os pecadores. Uma vez que isso 
escandalizou os fariseus, ele explicou o motivo: “Não são os 
que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu 
não vim chamar justos, mas pecadores” (Marcos 2,17). 
Jesus sempre entendeu a sua missão como uma constante 
procura em vista de resgatar toda pessoa que estava perdida: “o 
Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdi-
do” (Lucas 19,10). Exatamente como o sentido da missão do 
médico é o cuidado com os doentes, o sentido da missão de 
Jesus, de seus discípulos e da sua Igreja, é o cuidado com aque-
les que estão perdidos, extraviados, desorientados. Justamente 
por isso, ao falar da necessidade de se resgatar a ovelha que se 
perdeu, Jesus nos ensina que “não é da vontade de vosso Pai, 
que está nos céus, que um desses pequeninos se perca” 
(Mateus 18,14).

 Porque Deus não tem homens a condenar, mas filhos 
a salvar, Jesus não apenas veio ao mundo para salvar os peca-
dores, mas agora, após a sua morte e ressurreição, ele se 
encontra diante do Pai como nosso advogado: “se alguém 
pecar, temos como advogado, junto do Pai, Jesus Cristo, o 
Justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E 
não só pelos nossos, mas também pelos de todo o mun-
do” (1João 2,1-2). O desejo e a missão de Jesus, de procurar e 
salvar o que estava perdido, continuam vivos em sua Igreja, 
como atesta o apóstolo Paulo: “Deus... nos reconciliou con-
sigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconcilia-
ção. Pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo 
consigo, não imputando aos homens suas faltas, e pondo 
em nós a palavra da reconciliação... Em nome de Cristo 
suplicamo-vos: reconciliai-vos com Deus” (2Coríntios 
5,18-20).  

Há um abraço à espera de cada pecador: “Ele ainda 
estava longe, quando seu pai o viu, encheu-se de compai-
xão, correu e se lançou ao seu pescoço, cobrindo-o de 
beijos” (Lucas 15,20). Há uma festa esperando por todo peca-
dor que se arrepende e decide voltar para os braços do Pai: 
“Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto 
e tornou a viver; estava perdido e foi encontrado!” (Lucas 
15,23-24).   
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São Lucas é o evangelista que mais destaca a presen-
ça de Jesus junto aos pecadores, para os quais ele sempre quis 
ser o sacramento da misericórdia do Pai. Foi exatamente dian-
te da crítica dos fariseus – “esse homem acolhe pecadores e 
faz refeição com eles” (Lucas 15,2) – que Jesus nos ofereceu 
três parábolas a respeito da misericórdia do Pai para com os 
pecadores: a parábola da ovelha perdida – 
imagem do pecador que se perde longe de 
nós; a parábola da moeda perdida – imagem 
do pecador que se perde perto de nós; e a 
parábola do Pai misericordioso – imagem do 
incansável amor de Deus que jamais desis-
te de um pecador, porque tem a esperança 
imortal de que aquele que está morto pode 
voltar a viver e aquele que está perdido 
pode ser encontrado! (cf. Lucas 15,24.32).    

Esse rosto da misericórdia do Pai para com os peca-
dores já está presente no Antigo Testamento, quando o próprio 
Deus afirma: “Eu não tenho prazer na morte de quem quer 
que seja, oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos e vivere-
is!” (Ezequiel 18,32). O salmista, por sua vez, compõe um belo 
hino à misericórdia de Deus, convidando-nos a bendizer o 
Senhor, porque “é ele quem perdoa todas as tuas faltas e 
cura todos os teus males... Nunca nos trata conforme nos-
sos pecados, nem nos devolve segundo nossas faltas... 
porque ele conhece nossa estrutura, ele se lembra do pó 
que somos nós” (Salmo 103,3.10.14).
           

 A atitude da misericórdia caracterizou a vida do Servo 
de Deus, Jesus Cristo, que não veio para condenar, mas para 
salvar (cf. João 3,17). Desse modo, ele não quebrou uma 
cana já rachada, nem apagou um pavio que ainda produzia 
alguma luz (cf. Isaías 42,3), isto é, ele não veio decretar a 
condenação definitiva às pessoas que já se sentiam condena-

das em seus pecados, mas abriu-lhes o hori-
zonte para enxergarem em si mesmas a capa-
cidade de se regenerarem e de escreverem de 
uma outra forma a sua história de vida.

A um paralítico, Jesus declarou: 
“Filho, teus pecados estão perdoados” 
(Marcos 2,5); a uma mulher adúltera, disse: 
“Teus pecados são perdoados... Tua fé te 
salvou; vai em paz” (Lucas 7,48.50); após 
curar o paralítico da piscina de Betesda, 

advertiu: “Eis que estás curado; não peques mais, para que 
não te aconteça algo ainda pior” (João 5,14); a uma mulher 
apanhada em adultério, afirmou: “Mulher... nem eu te conde-
no. Vai, e de agora em diante não peques mais” (João 
8,10.11). Desse modo, Jesus revela a cada pecador que sua 
história não se resume a uma página mal escrita no livro da sua 
vida. Essa página pode e deve ser virada, para que a pessoa 
escreva uma nova página, livre dos erros do passado e aberta 
ao futuro e à esperança concedidos pelo Deus que “quer que 
todos os homens sejam salvos e cheguem ao conheci-
mento da verdade” (1Timóteo 2,4).


