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Hoje, segundo Domingo da Páscoa, comple-

tamos a oitava deste tempo litúrgico, uma das 

oitavas —juntamente com a do Natal— que a 

renovação litúrgica do Concílio Vaticano II 

manteve. Durante oito dias, contemplamos o 
mesmo mistério a aprofundamo-lo à luz do 

Espírito Santo.  
 

A Santa Madre Igreja, que quer que os seus 

filhos vivam da vida do Ressuscitado, manda 

que —pelo menos na Páscoa— se comungue 

na graça de Deus. A cinquentena pascal é o 

tempo oportuno para cumprir esta determina-

ção. É um bom momento para confessar-se, 
acolhendo o poder de perdoar os pecados 

que o Senhor ressuscitado conferiu à sua Igre-

ja, já que Ele disse aos Apóstolos: «Recebei o 

Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os 

pecados, ficarão perdoados» . Assim iremos 

ao encontro das fontes da Divina Misericórdia. 

E não hesitemos em levar os nossos amigos a 
estas fontes de vida: à Eucaristia e à Confissão. 

Jesus ressuscitado conta connosco.  
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 

 

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, 

estando fechadas as portas da casa onde os 

discípulos se encontravam, com medo dos 

judeus, veio Jesus, apresentou-Se no meio 

deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco». 

Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os 

discípulos ficaram cheios de alegria ao verem 

o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz 

esteja convosco. Assim como o Pai Me envi-

ou, também Eu vos envio a vós». Dito isto, so-

prou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espíri-

to Santo: àqueles a quem perdoardes os pe-

cados ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a 

quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos». Tomé, 

um dos Doze, chamado Dídimo, não estava 

com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os 

outros discípulos: «Vimos o Senhor». Mas ele 

respondeu-lhes: «Se não vir nas suas mãos o 

sinal dos cravos, se não meter o dedo no lu-

gar dos cravos e a mão no seu lado, não 

acreditarei». Oito dias depois, estavam os 

discípulos outra vez em casa e Tomé com 

eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, 

apresentou-Se no meio deles e disse: «A paz 

esteja convosco». Depois disse a Tomé: «Põe 

aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; aproxi-

ma a tua mão e mete-a no meu lado; e não 

sejas incrédulo, mas crente». Tomé respondeu

-Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!». Disse-lhe 

Jesus: «Porque Me viste acreditaste: felizes os 

que acreditam sem terem visto». Muitos ou-

tros milagres fez Jesus na presença dos seus 

discípulos, que não estão escritos neste livro. 

Estes, porém, foram escritos para acreditar-

des que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e 

para que, acreditando, tenhais a vida em seu 

nome.  

Um sacerdote conseguiu hospedá-la na casa 

de uma família da paróquia enquanto a jo-

vem visitava vários conventos, sem conseguir 

entrar em nenhum. Finalmente, foi recebida 

na congregação das Irmãs de Nossa Senhora 

da Misericórdia – mas, poucas semanas de-

pois, experimentou a tentação de abandonar 

o convento. 

A VISÃO DE JESUS 

Nesse contexto, teve a primeira visão de Je-

sus, cujo rosto se mostrava agredido e cober-

to de chagas. 

– Jesus, quem te feriu tanto? 

– Esta é a dor que me causarias se deixasses 

este convento. Foi para cá que Eu te chamei, 

não para outro. E tenho para ti muitas graças 

preparadas. 
 

A mulher simples, humana, piedosa e esforça-

da, que sentia como qualquer pessoa os me-

dos e a tentação de desistir, também era ale-

gre e prestativa. Jesus lhe apareceu várias 

vezes, enfatizando o Seu Amor misericordioso 

infinito pela humanidade e lhe concedendo 

graças como os estigmas ocultos, o dom 

de profecia, algumas revelações e o Terço da 

Divina Misericórdia. Santa Faustina chegou a 

escrever: 
 

“Nem as graças, nem as revelações, nem os 

êxtases, nem nenhum outro dom concedido à 

alma a tornam perfeita, mas sim a comunhão 

interior com Deus… Minha santidade e perfei-

ção consistem na íntima união da minha von-

tade com a Vontade de Deus”. 
 

A MORTE E A CANONIZAÇÃO 

Em 5 de outubro de 1938, depois de abraçar 

com grande paciência prolongados e doloro-

sos sofrimentos físicos e espirituais, Santa Faus-

tina partiu deste mundo para o Abraço Eterno 

do Pai.  

Seu compatriota São João Paulo II a canoni-

zou no Jubileu do Ano 2000 e estabeleceu o 

segundo domingo da Páscoa como o 

“Domingo da Divina Misericórdia”. 

Ev Jo 20, 19-31  

Santa Faustina, a eleita de Jesus 

para divulgar a  

Sua Divina e Eterna Misericórdia 

 
Quando Jesus apareceu a Santa Faustina, 

afirmou-lhe: 
 

“Eu defendo durante toda a vida as almas 

que divulgam o culto da Minha Misericórdia, 

assim como a mãe carinhosa defende o seu 

filhinho. E, na hora da morte, não serei para 

elas Juiz, mas sim Salvador misericordioso”. 
 

Jesus também revelou a Santa Faustina o Seu 

desejo de que fosse instituída pela Igreja 

a Festa da Divina Misericórdia, a devoção à 

Divina Misericórdia e a imagem de Jesus Mi-

sericordioso. 
Santa Faustina  

 

Nasceu em 1905, na Po-

lônia, numa família po-

bre. Ajudava nas tarefas 

de casa, na faxina, no 

preparo das refeições, 

na ordenha das vacas e 

no cuidado dos irmãozi-

nhos. Só pôde frequentar a escola durante 

três trimestres, porque, devido às restrições 

econômicas, todos os alunos mais velhos tive-

ram que ceder seu lugar às crianças mais 

novas. Apesar da boa filha que sempre foi, 

Faustina quis beijar as mãos dos seus pais, no 

dia em que fez a Primeira Comunhão, para 

demonstrar arrependimento e pedir descul-

pas pelas vezes em que julgava tê-los ofendi-

do. 

Aos 15 anos foi trabalhar como empregada 

doméstica, mas passou a sentir com mais ve-

emência a vocação religiosa, à qual, no en-

tanto, seus pais se opuseram. Foi quando 

Faustina começou a se entregar às vaidades 

do mundo e a tentar ignorar o chamado que 

sentia. Mas a voz de Jesus se tornava cada 

vez mais intensa, até pedir que ela deixasse 

tudo e fosse a Varsóvia para entrar no con-

vento. Faustina obedeceu e chegou à capi-

tal da Polônia levando somente um vestido. 


