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Sim, muitas vezes, penso de mim mesmo: “Ó Deus, o que é 
que eu fiz para merecer que Tu tenhas tanto interesse por 
mim?! Tu me conheces! Não tenho, de fato, assim tantas coi-
sas boas para mostrar”.

Mas, obviamente, não é isso que realmente interessa a Deus. 
O seu amor é inabalável. E o que faz isso em mim? Eu rendo-
-me. Vou correr até Ele, como o filho pródigo no Evangelho. 
Mal posso acreditar que o Pai do Céu abre novamente os seus 
braços e me cumprimenta com um sorriso. Balbucio como o 
filho pródigo: “Pai, pequei contra Deus e contra ti; já não 
mereço ser chamado teu filho” (L  15,21).

Nem consigo imaginar a reação de Deus para comigo, peca-
dor arrependido. Uma reação normal seria: “Este não cansa 
de aprontar!”. Com um olhar de censura que me aniquilaria! 
Nem precisaria dizer: “Afaste-se! Desapareça da minha fren-

Como é Deus?
Simplesmente inacreditável!
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Muitas pessoas 
dizem: „O mal que fiz foi 
demasiado, o amor de Deus 
não me pode perdoar“. 
Isso é uma grande 
blasfêmia! Significa impor 
limites à misericórdia  
de Deus, mas ela não tem 
limites, é infinita. Nada 
ofende mais o nosso amado 
Deus do que duvidar da sua 
misericórdia.

(Cura de Ars)

te! Não quero vê-lo nunca, nunca, nunca mais!”. Mas é preci-
samente isso que Deus não faz! Ele fica absolutamente feliz 
porque o encontrei. Preparou uma festa para mim. Tudo do 
melhor!
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update

manutenção

+ A Confissão é como um 

periódico da minha vida. Se não fizer esse 
update, um dia todo o meu software vai abai-
xo. O meu computador fica exposto a ataques 
de vírus e trojans.

+ A Confissão é como a

de um carro. O mais tardar a cada 30 mil kilo-
metros, o automóvel tem de ir à oficina, caso 
contrário fica parado, o motor falha. A Igreja 
diz-nos: todos os cristãos católicos devem 
se confessar pelo menos uma vez por ano, de 
preferência antes da Páscoa.

O que é a
Confissão?Confissão?
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ducha

viagem
na contramão.

Quer saber o que não está bem em você 
(ou que é totalmente falso)? Vá trabalhando 
nisso com atenção nas próximas páginas. 
Trata-se de um exame de consciência.

+ A Confissão é como uma 

depois de uma árdua caminhada. Você chega 
em casa profundamente abatido. O pó da rua está 
misturado com seu suor. Você evita os outros, já 
nem consegue andar pelo meio das pessoas. Con-
tudo, depois de uma ducha, você se sente renova-
do. A sua pele consegue respirar outra vez. Você 
recupera o ânimo. Veste roupa limpa e bonita.

Pecar é como viajar na contramão com o carro a 
120 km/hora. Se você quiser evitar um aciden-
te, só tem uma opção: parar o carro bruscamen-
te e mudar de direção!

Você tem outras comparações em mente?

+ A Confissão é como o final feliz de uma
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