A Campanha da
Misericórdia
O que nos pede Jesus para entrarmos no Reino dos Céus? Não nos
exige Ele grandes obras humanas ou materiais, nem cultura ou grandes estudos; nem que acumulemos riquezas ou muitas propriedades.
Que nos pede Ele? Obras de misericórdia: ter compaixão de nossos irmãos, dos mais necessitados, dos pequeninos. Dando de comer a quem
tem fome, de beber a quem tem sede; de vestir a quem estava nu, visitando os doentes e os presos; e dando abrigo aos peregrinos.
Pois estes são verdadeiramente os irmãos de Cristo Jesus: “Sempre que
fizestes isto a um destes Meus irmãos mais pequeninos, a Mim
mesmo o fizestes” (Mt 25, 40).

Una-se a nós!
Unindo-se à Misericórdia você estará ajudando a alimentar
os pobres, a lhes dar uma nova
perspectiva de vida e uma condição humana mais digna.

D. Fernando Legal recebe ajuda
para uma creche em São Miguel
Paulista - SP

Misericórdia é um fundo que
financia as Obras de Caridade
da Igreja Católica

Você ajudará a educar e a cuidar de órfãos e crianças carentes
de recursos materiais, que vivem
em situação de risco, ameaçadas
pela violência, pela droga e pela fome.
Você estará participando do
esforço de tantas instituições religiosas que se dedicam à educação de jovens e crianças e que
formam o caráter das futuras gerações.

Unindo-se a nós você estará tratando dos enfermos, dando a eles o
remédio, os cuidados e também uma palavra de esperança e de conforto.
Você auxiliará na recuperação dos encarcerados, sustentando a
evangelização das prisões e dando uma nova esperança de vida aos
presidiários.
Participe da Campanha Misericórdia e
ajude a amparar os pobres e os necessitados!

A reintegração
dos presos
à sociedade
é uma das
prioridades

Ver Jesus no irmão
enfermo é o que nos
anima a ajudar o próximo

Ajude as obras de Caridade da Igreja
Misericórdia é promovida
pelos Arautos do Evangelho e
tem como objetivo captar fundos para as Obras de Caridade da Igreja Católica em todo
o Brasil.
Misericórdia é pois uma
obra de católicos brasileiros a
serviço da Igreja no Brasil. Ela
sustenta iniciativas de caridade
de Bispos, párocos e leigos que
se dirigem a ela com projetos
de ajuda fundados no amor ao
próximo cristão.

Apoiar as obras de caridade da Igreja
Católica é o nosso objetivo

Misericórdia é um
fundo de doações onde a caridade voluntária e desinteressada de
pessoas consagradas
a Deus levam aquela ajuda concreta que
você queria fazer chegar aos necessitados...
com aquele jeito cristão que você faria.
As crianças são as que mais sofrem com a
Misericórdia reprepobreza e por isso é urgente ajudá-las
senta um conceito de
ajuda concreta e material onde o saciar a fome, o confortar os enfermos, o defender os perseguidos, são feitos com Fé, com simplicidade,
carinho e na Paz.

Foi a Mim que o fizestes...
Misericórdia é orientada pela seguinte passagem
do Evangelho:
“Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará
no trono da sua glória e dirá aos que estiverem
à sua direita: “Vinde, benditos do meu Pai,
recebei por herança o Reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive
fome e me destes de comer. Tive sede e me
destes de beber. Era peregrino e me acolhestes. Estive nu e me vestistes, enfermo e me
visitastes, preso e viestes ver-me.”
“Em verdade vos digo: cada
vez que o fizestes a um desses
meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes.” (Mt 25, 31-40).

Misericórdia
nasceu do
desejo de
ajudar crianças
necessitadas

Quem são os
Arautos?

Porque o símbolo
do pelicano?
Ademais, segundo uma antiga lenda
o pelicano, quando não tem como alimentar os seus filhotes, abre uma ferida
no próprio peito com o seu bico e lhes
dá de comer da própria carne.
Nosso Senhor Jesus Cristo, como o
pelicano, foi ferido da cabeça aos pés por amor aos homens. Pelo Seu
Precioso Sangue nós fomos salvos da morte e do pecado.
O pelicano é por isso um dos símbolos eucarísticos mais expressivos, e é amplamente representado na tradicional iconografia católica.
O cântico Adoro te Devote, atribuído a São Tomás de Aquino, se refere
ao pelicano em uma de suas estrofes:

Senhor Jesus, terno pelicano,
lava-me a mim, imundo, com teu sangue,
do qual uma só gota já pode
salvar o mundo de todos os pecados.
Haveria melhor símbolo para a campanha Misericórdia, que tem como objetivo a captação de fundos para as Obras de Caridade da Igreja Católica.?

Arautos do Evangelho é uma Associação Internacional de Direito Pontifício da Igreja Católica. Formada em sua
grande maioria por jovens, são eles “o
braço do Papa”, segundo a expressão
do Cardeal Jorge Maria Mejía.
Presentes em 57 países das três
Américas, Europa, Ásia e África, dedicam-se à Nova Evangelização no mundo moderno.

A virtude da Misericórdia
Misericórdia é o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia.
Misericórdia é compaixão e piedade pelo padecimento do próximo.
Misericórdia é o desejo de ajudar os necessitados, é a disposição de
amparar os perseguidos.
Misericórdia é o benefício que se presta a um sofredor; é a caridade
com os pobres e os necessitados.
Misericórdia é a imensa bondade de Deus, que o leva a conceder
graça aos homens e perdão aos pecadores.

Misericórdia...

Os Arautos do Evangelho
são o braço do Papa, como
definiu o Cardeal Mejía,
da Cúria Romana

O sofrimento
de Toninho
animou o
Arauto Queiroz
a iniciar a
Campanha da
Misericórdia
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