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“Multiplica super nos misericordiam tuam” 
 (coleta) 

 
“Multiplicai sobre nós a Vossa misericórdia” 

 

In nomine Patris... 

Ave, Maria!... 

Nossa Senhora do Santo Rosário, rogai por nós! 

 

 

 Na Epístola de São Paulo aos Filipenses, no capítulo II, encontramos o 

cântico do Doulos-Kyrios, ou seja, Servo-Senhor. Neste cântico, uma 

imagem bastante sinestésica mostra o caminho tomado por Nosso Senhor 

Jesus Cristo, que, sendo Deus e assumindo a condição humana, Se despoja, 

humilhando-se na condição humana, exceto no pecado, e Se torna servo, 
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numa postura de verdadeiro escravo por nossos pecados, conhecendo os 

infernos e morrendo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi obediente até a morte, e 

morte de cruz. 

 O referido cântico nos conduz a descer três níveis, em que Nosso 

Senhor, sendo Deus, ao I) rebaixar-se à condição humana; II) ao fazer-se 

servo obediente; e por fim, III) ao morrer na cruz. Contudo, esta mesma 

passagem bíblica nos conduz, mais uma vez, a uma nova percepção 

sinestésica, agora em direção ascendente. 

 I) Deus Pai soberanamente eleva o Filho, conferindo-lhe um nome que 

está acida de todo nome, a fim de que: II) todo joelho se dobre diante do 

nome de Jesus. O cântico culmina de maneira extraordinária: que é o III) 

nível: “E que toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor para a glória 

de Deus Pai”. Esse novo movimento de ascendência nos levar a entender o 

propósito salvífico de Nosso Senhor, que fez com que Ele descesse à 

condução humana, conhecendo a morte, mas não a corrupção. Não ficando, 

entretanto, por eterno, nesta situação de esvaziamento, ou, mais comumente 

conhecida como a Kênosis de Cristo, pois por Sua união hipostática, a condição 

divina Lhe preparava o triunfo, ou seja, o retorno vitorioso aos céus, à direita 

do Pai. 

 Com efeito, vemos e devemos crer que Nosso Senhor é digno de pleno 

reconhecimento, adoração e louvor, porque assim Deus Pai o quis. Somos 

convidados a agradecer a Deus Nosso Senhor por Sua imensa misericórdia 

para conosco. Ele nos criou e amou por primeiro; nós, por nossa vez, 
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quebramos várias vezes essa aliança de amor, mas Deus nos quer sempre 

Seus. 

 A Santa Missa de hoje tem por tema a Misericórdia de Deus e é 

belíssimo e perspicaz o caminho que os textos de hoje nos levam a essa 

realidade: Somos necessitados da Misericórdia Divina. Diferentemente ao 

Cântico comentado mais acima extraído da Epístola aos Filipenses, em que 

encontramos dois movimentos concretizados por Jesus, que Se rebaixa e é 

elevado. Nós não temos a possibilidade, por natureza, fazer o primeiro 

movimento, de nos despojarmos da condição divina, pois não a possuímos. 

Somos puramente humanos, e porque perdemos no paraíso tamanha dádiva, 

nosso primeiro movimento parte das nossas iniquidades, fraquezas, 

humilhações, paixões, pobreza espiritual e imperfeições. 

O introito parte imediatamente de uma súplica: “Olhai para mim, Senhor, 

porque sou pobre e estou sozinho. Vede o meu nada e a minha dor, e perdoai-me”. 

Devemos nos perceber assim: na necessidade de Deus, precisamos dEle, 

somos incompletos, finitos e extremamente pecadores. 

A riqueza e esmero com que os textos eucarísticos foram sendo tecidos 

revelam grande inteligência e, sobretudo, profunda experiência espiritual com 

Deus Nosso Senhor. Depois do introito, a oração de coleta deste III 

Domingo depois de Pentecostes refere-se a ‘Deus como Protetor dos que 

esperam nEle, pedindo virtude, santidade e misericórdia para que possamos 

alcançar a vida eterna, mesmo que passemos por esta vida cá na terra’. O 

nosso olhar parte de baixo para cima, pois, já num movimento de 

ascendência, queremos alcançar os céus. 
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 São Pedro, o príncipe dos Apóstolos, na epístola de hoje, indica-nos 

uma postura a ser tomada por todos aqueles que desejam trilhar o caminho da 

salvação: “Frates, sobrii estote et vigilate”, ou seja, “Irmãos, sede sóbrios e vigiai!”. 

A atenção, o autodomínio, a tomada de consciência devem fazer parte da vida 

de todo católico que cuida de sua alma. No início da epístola, São Pedro 

admoesta: “Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus”, poderosa porque salva e faz 

prodígios em nós. 

 O gradual, texto subsequente à epístola, de maneira carinhosa diz: 

“Deita no Senhor teu pensamento e Ele te sustentará. Clamei pelo Senhor e Ele me ouviu e 

me defendeu”. Esse texto, extraído do Salmo 54, vai, aos poucos, preparando 

para o Santo Evangelho. O trecho “Ele me defendeu”, lembra o Bom Pastor, que 

vai em busca da ovelha perdida a fim de que ela não caia nas mãos dos 

inimigos. A parábola da ovelha perdida revela o dom da misericórdia e do 

perdão de Deus para conosco. Esta parábola é seguida por outra parábola: a 

da Moeda perdida.  

Jesus manifesta a misericórdia divina: aproxima-se dos pecadores para 

convertê-los. São Lucas descreve a infinita e paternal misericórdia de Deus e 

Sua alegria pela conversão do pecador. O evangelho ensina que ninguém está 

excluído do perdão, e que os pecadores podem chegar a ser filhos queridos de 

Deus, mediante o arrependimento e a conversão. E é a partir de tal desejo 

Divino de que os pecadores se convertam, que as parábolas terminam 

repetindo, como um estribilho, a grande alegria no céu por cada pecador 

arrependido. 
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Nosso Senhor Jesus Cristo, ao colocar a ovelha aos ombros, assume a 

natureza humana. Ele próprio carregou os nossos pecados. Como acima 

falávamos na epístola de São Paulo aos Filipenses, quando nosso senhor 

assume a condição humana para nos salvar de nossos pecados. 

Na parábola da moeda perdida, o valor de um dracma equivalia a uma 

jornada de trabalho de um agricultor. Esta jornada de trabalho é a nossa vida 

e, por menos valiosa que a consideremos, Deus Nosso Senhor se preocupa 

com ela e deseja que esta moeda esteja com seu dono, assim como deseja que 

nós estejamos com Ele nos céus, depois de cumprirmos aqui nossa jornada. 

“Porque Ele não esquece a oração do pobre”, assim diz a antífona do 

ofertório. Deus não abandona os que nEle esperam, por isso a Ele devemos 

cantar um eterno hino de louvação, adoração e agradecimento. Bem como de 

súplica, pedindo o eterno arrependimento dos nossos pecados e a nossa 

santificação, como rezaremos na secreta do ofertório. 

Por fim, a antífona da comunhão nos lembra de que os “Anjos de Deus se 

alegram por um pecador que faz penitência”. Somente assim, seremos merecedores, 

se, verdadeiramente contritos, pela recepção do sacramento da comunhão 

eucarística, tornemo-nos preparados para saborear também da misericórdia 

eterna. 

Caros Filhos, 

 Somente buscando as coisas do alto, podemos sanar o grande débito 

que temos e teremos, eternamente, com Deus Nosso Senhor. Uma dívida 

impagável da nossa parte, por isso, precisamos muito da Sua graça e 
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misericórdia. Não devemos nos afugentar das mãos divinas. Não temos para 

onde mais fugir, pois Ele é nosso refúgio e salvação. Reconheçamo-nos 

necessitados desta misericórdia, estejamos atentos, vigilantes e preparados 

para a batalha conta o mundo, a carne e o diabo. A vida do católico tem sido 

extremante atacada por diversas milícias plenas de maldade. Cada ovelha que 

se desgarra é um hino entoado por satanás, mas cada conversão e 

arrependimento alegram os céus em sinfonias angelicais. A misericórdia de 

Deus é imensa, mas não nos esqueçamos de Sua justiça e ira. Recorramo-nos 

à nossa mãe querida, Maria Santíssima, para que se compadeça de nós e junto 

de Seu filho, interceda por nossa salvação. 

In nomine Patris... 

 

Pe. Jurandir F. Dias Jr. 

Reitor do Oratório N. Sra. do Rosário 
Assistente Eclesiástico para a FERR 

 


