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«Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador’.…» 

Mais uma vez, Lucas coloca-nos no  

“caminho de Jerusalém”, para nos deixar  

uma lição sobre o “Reino”. Os “fariseus”  

formavam um dos grupos mais interessantes  

e com mais impacto na sociedade palestina  

do tempo de Jesus; defensores  

intransigentes da “Torah”. no dia a dia,  

procuravam cumprir escrupulosamente a Lei  

e esforçavam-se por ensinar a Lei ao Povo:  

só assim – pensavam eles – o Povo chegaria  

a ser santo e o Messias poderia vir trazer a  

salvação a Israel. 
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Mensagem: 

O fariseu é o modelo de um homem irrepreensível 

face à Lei, que cumpre todas as regras e leva 

uma vida íntegra. Ele está consciente de que 

ninguém o pode acusar de cometer acções 

injustas, nem contra Deus, nem contra os irmãos. 

os fariseus tinham consciência da sua 

superioridade moral e religiosa, sobretudo em 

relação aos pecadores notórios (como é o caso 

deste publicano). 

O publicano é o modelo do pecador. Explora os 

pobres, pratica injustiças, trafica com a miséria e 

não cumpre as obras da Lei. Ele tem, aliás, 

consciência da sua indignidade, pois a sua 

oração consiste apenas em pedir: “meu Deus, 

tende compaixão de mim que sou pecador”. 

  EVANGELHO – Lc 18,9-14 

«Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador’.…» 
Duas 

atitude

s face a 

Deus  
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O comentário final de Jesus sugere que o publicano se 

reconciliou com Deus (a expressão utilizada é “desceu 

justificado para sua casa” – o que nos leva à doutrina paulina 

da justificação: apesar de o homem viver mergulhado no 

pecado, Deus, na sua misericórdia infinita e sem que o 

homem tenha méritos, salva-o).   Porquê? 
O problema do fariseu é que pensa ganhar a salvação 

com o seu próprio esforço. Para ele, a salvação não é um 

dom de Deus, mas uma conquista do homem; se o 

homem levar uma vida irrepreensível, Deus não terá outro 

“remédio” senão salvá-lo. Ele está convencido de que 

Deus lhe deve a salvação pelo seu bom comportamento, 

como se Deus fosse apenas um contabilista que toma 

nota das acções do homem e, no fim, lhe paga em 

consequência. 
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«Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador’.…» 
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O publicano, ao contrário, apoia-se apenas em Deus 

e não nos seus méritos (que, aliás, não existem). Ele 

apresenta-se diante de Deus de mãos vazias e sem 

quaisquer pretensões; entrega-se, apenas nas mãos 

de Deus e pede-lhe compaixão… E Deus “justifica-o” 

– isto é, derrama sobre ele a sua graça e salva-o – 

precisamente porque ele não tem o coração cheio de 

auto-suficiência e está disposto a aceitar a salvação 

que Deus quer oferecer a todos os homens. 

Esta parábola, destinada a “alguns que se 

consideravam justos e desprezavam os outros”, 

sugere que esses que se presumem de justos estão, 

às vezes, muito longe de Deus e da salvação. 

Mensagem (cont): 

  EVANGELHO – Lc 18,9-14 

«Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador’.…» 
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Este texto coloca, fundamentalmente, o 

problema da atitude do homem face a Deus. 

Desautoriza completamente aqueles que se 

apresentam diante de Deus carregados de 

auto-suficiência, convencidos da sua 

“bondade”, muito certos dos seus méritos, 

como se pudessem ser eles a exigir algo de  

Deus e a ditar-lhe as suas condições;  

 

propõe, em contrapartida, uma atitude de 

reconhecimento humilde dos próprios limites, 

uma confiança absoluta na misericórdia de 

Deus e uma entrega confiada nas mãos de 

Deus. É esta segunda atitude que somos 

convidados a assumir. 

  EVANGELHO – Lc 18,9-14 

«Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador’.…» 


