
JESUS NUNCA CASTIGOU NINGUÉM, NEM DEU PENITÊNCIAS A CUMPRIR 
 

 

 - com a samaritana, mulher de cinco maridos… (Jo 4, 1-42) 

 - à mulher adúltera, levada a Jesus prestes a ser apedrejada… (Jo 8, 1-11) 

 - à prostituta que lhe lavou os pés e os beijou: “Muito amou, muito lhe será perdoado”… (Lc 7, 36-

48) 

 - ao paralítico, a quem apenas disse : “Os teus pecados estão perdoados; levanta-te e vai para 

casa”… (Mc 2, 1-12) 

 - a Pedro, depois das três negações… (Jo 21, 15-17) 

 - ao ladrão companheiro na morte: “Hoje mesmo estarás comigo no Paraíso!” (Lc 23, 43) 

  

 

Jesus revela  

um Deus de Perdão Incondicional, Amor-Graça e de Graça para todos. 
 

 

 Deus “não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para o salvar!” (Jo 3, 17). Deus é 

incapaz de castigar porque é Amor em plenitude. O castigo é sempre uma forma de chantagem (ou seja, 

uma imposição de reciprocidade), e é também sempre uma revelação de impotência; duas realidades 

ausentes em Deus. Fala-se muitas vezes dos “castigos de Deus”, e justifica-se isso dizendo que os pais 

também castigam os seus filhos, porque os amam. Sim, é verdade, mas o nosso amor é imperfeito e em 

permanente construção! Deus é Amor em plenitude, e o Seu jeito de actuar e transformar é “a partir de 

dentro”, pela acção livremente acolhida do Espírito Santo. Temos que ter muito cuidado para não falarmos 

de Deus “à nossa imagem e semelhança”, porque essa costuma ser a fonte de todos os equívocos, 

enganos e deformações do Rosto de Deus… 

 

 O jeito como Jesus perdoava e enviava as pessoas pelo Caminho da Liberdade, revela-nos um 

Deus cujo Perdão é mais que uma declaração de inocência ou uma barrela. O perdão de Deus não é uma 

declaração, mas um acontecimento em nós que nos recria. O pecado é uma espiral de Descriação; O 

PERDÃO DE DEUS É UMA DINÂMICA DE RECRIAÇÃO em nós por parte de Deus. 

 Por isso os evangelhos nos apresentam este poder libertador do Perdão com o sinal das curas das 

doenças, que naquele tempo eram consideradas como manifestações de espíritos impuros que possuíam o 

interior das pessoas, ou castigos de Deus por algum pecado grave. Em Jesus de Nazaré ESTE PERDÃO 

LIBERTADOR É O TRAÇO MAIS VISÍVEL DA GRAÇA DE DEUS: “Os teus pecados estão perdoados, disse 

ao paralítico, levanta-te, toma a tua enxerga e vai para casa” (Mc 2, 5-11). Onde está a condição para o 

perdão? Onde está a penitência? Onde está a moeda de troca?  

 O judaísmo também reconhecia que Deus era capaz de perdoar. A dificuldade era entender que 

pudesse ser “de Graça”! Tinham oferendas para apresentar no Templo consoante a “gravidade dos 

pecados”, tinham locais para banhos rituais purificadores, tinham dias de celebrações especiais com ritos 

de perdão… Mas nunca o perdão era proclamado como um Dom Gratuito de Deus! O Perdão merecia-se 
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ou comprava-se! Mas Deus ultrapassa toda a Lei e toda a mesquinhez humana… Em Jesus de Nazaré 

revela-se o Deus-Graça, o Deus Livre de todas as “Meritocracias”, que não ama e perdoa os “bons”, mas 

ama e perdoa porque Ele é Bom! 

 

 O castigo e a penitência surgem nas relações humanas quando se quer levar o outro a uma 

transformação que ele, por si só, não leva a cabo. Então, quer-se actuar ou provocar a transformação “de 

fora para dentro”. Ora, Deus não age assim. Actua a transformação “a partir de dentro”, na medida em que 

a pessoa a acolhe na sua interioridade. Se a pessoa não acolhe, Deus também não pode actuar “de fora”, 

por coacção. Na linguagem bíblia, este é o “pecado contra o Espírito Santo”, o que “não tem perdão” (Mt 12, 

31), exactamente porque a pessoa se fecha a que o Espírito Santo actue em si o perdão como 

acontecimento recriador. Da parte de Deus, este é sem limites nem condições… Mas corre o risco de Se ver 

deixado à porta por aqueles que lha quiserem fechar… (Ap 3, 20) 

Esta linguagem da “IMPOTÊNCIA DE DEUS” não era compreendida pelos contemporâneos de 

Jesus, sobretudo pelos fariseus, doutores da Lei e sacerdotes do Templo. Passados dois mil anos, a maior 

parte dos cristãos ainda não a compreende!  

Exigem de Deus “poderes” que Ele não tem: o “poder” de Se impor às situações ou às pessoas, o 

“poder” de nos substituir para solucionar os acontecimentos, o “poder” de limitar a nossa liberdade, o 

“poder” de não nos deixar ser responsáveis na construção de nós próprios, da nossa história e do nosso 

mundo… 

 

 

BOM DEUS, 

muito obrigado 

por não seres um “deus teórico” 

ou um “deus bem-intencionado”… 

 

Nenhum dos Teus dons 

pertence ao mundo das “teorias” 

ou das “boas-intenções”, 

mas sim das Acções! 

 

Obrigado 

porque o Teu Perdão é a Acção Recriadora 

do Espírito Santo no meu Coração, 

reconfigurando em mim 

a Tua imagem e semelhança 

que o meu pecado sempre desfigura. 

 

Obrigado, BOM DEUS, 

por estares comprometido comigo 

a ponto de não desistires nunca 

de juntares os meus cacos 
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e me fazeres de novo… 
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