
LES OBRES DE MISERICÒRDIA (II)

Tinc ben viu el desig que 
el poble cristi à refl exioni 

durant el Jubileu sobre les 
obres de misericòrdia corporals i espiri-
tuals. Serà una manera de desvetllar la 
nostra consciència, molts cops letàrgica 
davant el drama de la pobresa, i d’en-
trar encara més en el cor de l’Evangeli, 
on els pobres són els privilegiats de la 
misericòrdia divina. La predicació de 
Jesús ens presenta aquestes obres 
de misericòrdia perquè puguem ado-
nar-nos de si vivim o no com a deixebles 

seus. Redes-
cobrim les 
obres de mise-
ricòrdia cor-
porals: donar 
de menjar 
al famolenc, 
donar de beure 
als assede-
gats, vesti r els 
nus, acollir els 
forasters, assis-
ti r els malalts, 
visitar els 
presos, enter-
rar els morts. I 
no oblidem les 
obres de mise-
ricòrdia espi-
rituals: donar 
consell als qui 

el necessiten, ensenyar als ignorants, 
corregir els pecadors, consolar els tris-
tos, perdonar les ofenses, suportar amb 

paciència les persones molestes, pregar 
Déu pels vius i pels difunts. No podem 
escapar a les paraules del Senyor i 
basant-nos en elles serem judicats: si 
hem donat de menjar al famolenc i 
de beure a l’assedegat. Si hem acollit 
el foraster i vesti t el nu. Si dediquem 
temps a acompanyar el malalt o el pre-
soner. Igualment se’ns preguntarà si 
hem ajudat a superar el dubte, que fa 
caure en la por i que sovint és font de 
soledat; si hem estat capaços de vèncer 
la ignorància en què viuen milions de 
persones, sobretot els nens privats de 
l’ajuda necessària per ser rescatats de 
la pobresa; si hem estat capaços de 
ser pròxims a qui estava sol i afl igit; si 
perdonem el qui ens ha ofès i rebut-
gem qualsevol forma de rancúnia o de 
violència que condueix a la violència; si 
hem ti ngut paciència seguint l’exemple 
de Déu que és tan pacient amb nosal-
tres; fi nalment, si encomanem al Senyor 
en la pregària els nostres germans i ger-
manes. En cadascun d’aquests «més 
peti ts»hi és present Crist mateix. La 
seva carn es fa novament visible com 
a cos marti ritzat, nafrat, fl agel·lat, des-
nodrit, en fuga... perquè nosaltres el 
reconeguem, el toquem i l’assisti m 
amb atenció. No oblidem les paraules 
de sant Joan de la Creu: «Al capvespre 
t’examinaran en l’amor». (De la butlla 
de convocatòria de l’Any Sant de la 
Misericòrdia «Misericordiae Vultus» –
El rostre de la misericòrdia–, del papa 
Francesc, núm.15).
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1. Ensenyar a qui no sap

El consell del savi és com una font 
d’aigua viva (Sir 21,13). Tothom venia 
a trobar Jesús i ell els ensenyava (Mc 
2,13). Aconsellar i deixar-se aconse-
llar per discernir la veritat, compartir 
per aprendre els uns dels altres. La 
cosa més urgent avui és portar els 
homes a descobrir llur capacitat de 
conèixer la veritat i llur anhel d’un 
sentit últim i definitiu de l’existència 
(sant Joan Pau II, Fides et Ratio, 102).

2. Donar consell a qui l’ha de 
menester

L’orgullós no crea més que conflictes; 
és savi el qui es deixa aconsellar (Pr 
13,10). No us feu dir mestres, perquè 
de mestre només n’hi ha un, que és el 
Crist (Mt 23,10). ¿Ho entens, això que 
llegeixes? ¿I com puc entendre-ho, si 
ningú no m’hi ajuda? (Fets 8,30-31). 
Estigueu sempre a punt per donar 
una resposta a tothom qui us demani 
raó de la vostra esperança (1Pe 3,15). 
Cal fer-ho amb humilitat, pensant 
només en l’altre, sense dirigir ni crear 
dependències que condicionen la lli-
bertat. Aconsellar provocant les pre-
guntes de fons que caracteritzen el 
recorregut de l’existència humana: 
¿qui sóc?, ¿d’on vinc i on vaig?, ¿per 
què existeix el mal?, ¿què hi ha des-
prés d’aquesta vida? (sant Joan Pau II, 
Fides et Ratio, 1).

3. Corregir a qui va errat

Qui no es deixa corregir acaba pobre 
i escarnit; serà honorat el qui es 
deixa amonestar (Pr 13,18). Després 
de corregir-los amb moderació, Déu 
els donarà una felicitat immensa (Sv 
3,5). Vosaltres, doncs, sofriu per la 
vostra correcció: Déu us tracta com a 
fills. Perquè, ¿quin fill hi ha que el seu 
pare no corregeixi? (He 12,7). Ara ell 
ens judica per corregir-nos i perquè 
no siguem condemnats amb el món 
(1Co 11,32). Crist corregeix els deixe-
bles (cf. Mc 9,38-40; 8,32-33; 10,42-
45), i exhorta a la correcció fraterna: 
Si el teu germà et fa una ofensa, vés 
a trobar-lo, i tot sol amb ell, fes-li 
veure la seva falta... (Mt 18,15-17). 
No es pot corregir una persona sense 
amor i sense caritat… Si no ho faig 
amb humilitat, em converteixo en 
cec (papa Francesc, homilia 12-IX-
2014). L’evangeli ens proposa corre-
gir i ajudar a créixer una persona a 
partir del reconeixement de la maldat 
objectiva de les seves accions, però 
sense emetre judicis sobre la seva 
responsabilitat i la seva culpabilitat 
(papa Francesc, Evangelii Gaudium, 
108).
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4. Consolar el qui està trist

Consoleu, consoleu el meu poble, diu el Senyor (Is 40,1). El Senyor consola el 
seu poble i es compadeix dels afligits (Is 49,13). Jesús es compadeix dels que 
pateixen (cf. Mt 20,34; Mc 1,41; Lc 7,13). En veure les multituds, se’n com-
padí, perquè estaven malmenades i abandonades, com ovelles sense pastor 
(Mt 9,36). Feliços els qui ploren, Déu els consolarà… Feliços els compassius, 
Déu se’n compadirà (Mt 5,4.7). Ell ens conforta en totes les nostres adversi-
tats, perquè nosaltres mateixos, gràcies al consol que rebem de Déu, sapiguem 
confortar els qui passen alguna pena (2Co 1,4). Les joies i esperances, tris-
teses i angoixes dels homes d’avui, dels pobres i sobretot dels qui sofreixen, 
són també les joies i les esperances, tristeses i angoixes dels deixebles de Crist 
(Concili Vaticà II, Gaudium et Spes, 1).

5. Perdonar les ofenses

Ell et perdona les culpes i et guareix de tota malaltia (Sl 103,3). Perdoneu les 
nostres ofenses tal com nosaltres perdonem els qui ens han ofès… Si perdo-
neu als altres les seves culpes, el vostre Pare celestial també us perdonarà; 
però si no els perdoneu, tampoc no us perdonarà el vostre Pare (Mt 6,12.14-
15). Beveu-ne tots, que això és la meva sang, la sang de l’aliança, vessada per 
tothom en remissió dels pecats (Mt 26,27-28). Coratge, fill, et són perdonats 
els pecats (Mt 9,2). Dona, els teus pecats et són perdonats (Lc 7,48). Senyor, 
¿quantes vegades hauré de perdonar al meu germà les ofenses que em faci? 
¿Set vegades? No et dic set vegades, sinó setanta vegades set (Mt 18,21-22). 
Nosaltres creiem en aquell qui va ressuscitar d’entre els morts Jesús, Senyor 
nostre, entregat a la mort per perdonar-nos els pecats i ressuscitat per fer-nos 
justos (Rm 4,24-25). 
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6. Suportar amb paciència els 
defectes del proïsme

Val més ser pacient que valent, domi-
nar-se més que conquerir ciutats (Pr 
16,32). No us hi torneu, contra el qui 
us fa mal. Si algú et pega a la galta 
dreta, para-li també l’altra (Mt 5,39). 
Així sereu fills del vostre Pare del cel, 
que fa sortir el sol sobre bons i dolents 
i fa ploure sobre justos i injustos (Mt 
5,45). ¿Com li pots dir: «Germà, deixa’m que 
et tregui la brossa de l’ull», si tu no veus la biga 
del teu? Hipòcrita, treu primer la biga del teu ull i llavors 
hi veuràs prou clar per a treure la brossa de l’ull del teu germà 
(Lc 6,42). El qui estima és pacient, bondadós… no s’irrita ni es 
venja… tot ho excusa… tot ho suporta (1Co 13,4-7). Suporteu-vos els 
uns als altres, i si algú tingués res contra un altre, perdoneu-vos-ho (Col 3,13). 

7. Pregar a Déu pels vius i pels difunts

Demaneu i Déu us donarà; cerqueu i trobareu; truqueu i Déu us obrirà; perquè 
el qui demana, rep; el qui cerca, troba; i a qui truca, li obren (Mt 7,7-8). De 
bon matí, quan encara era fosc, es va llevar, sortí, se n’anà en un lloc solitari i 
s’hi va quedar pregant (Mc 1,35). Pare, si vós ho voleu, allunyeu de mi aquest 
calze; però que no es faci la meva voluntat sinó la vostra (Lc 22,42). I tot allò 
que demanareu al Pare en nom meu, ell us ho concedirà (Jn 15,16). Pregueu 
els uns pels altres, perquè sigueu guarits. La pregària insistent d’un just és molt 
poderosa (Jm 5,16). Pregueu com si tot depengués de Déu i treballeu com si tot 
depengués de vosaltres (sant Ignasi de Loiola, CEC, 2834).

Feliços els compassius, perquè seran compadits (Mt 5,7). Sigueu misericor-
diosos com ho és el vostre Pare (Lc 6,36). Estimeu-vos els uns als altres tal 
com jo us he estimat (Jn 15,12). Qui estima Déu, que estimi també el seu 
germà (1Jn 4,21).
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