O que é Misericórdia:
Misericórdia é um sentimento de compaixão, despertado
pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão
misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de
miserere (ter compaixão), e cordis (coração). "Ter compaixão
do coração", significa ter capacidade de sentir aquilo que a
outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos
sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas.
Misericórdia! é uma exclamação usada quando nos
deparamos com uma situação de desespero, de sofrimento.
É também um grito de quem pede compaixão.
Conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade, apesar do
outro não merecer o perdão.
Misericórdia Divina é Deus perdoar os pecados, apesar das faltas cometidas pelos
pecadores. É a libertação do julgamento. Durante a benção oferecida pelo Papa,
chamada de Urbi et Orbi, é concedida a penitência e a indulgência para os fiéis que se
confessam, recebem a comunhão e estão livres de pecados mortais. Em oração, o
Papa pede que Deus todo poderoso tenha misericórdia e perdoe os pecadores.
Carregar a bandeira da misericórdia é quando o indivíduo tem bondade no coração, é
a pessoa que está sempre pronta para ajudar o outro, se preocupa com o outro, sem
segundos interesses, é o chamado bom samaritano.
Mãe de Misericórdia é a expressão usada na Igreja Católica, para denominar a mãe de
Jesus, pela sua imensa bondade, como vemos no primeiro trecho da oração Salve
Rainha: Salve, Rainha, mãe de misericórdia, vida doçura, esperança nossa, salve.
Casas de misericórdia são instituições de caridade, criadas com a missão de tratar e
socorrer enfermos e inválidos.
Obras de misericórdia, são 14 preceitos que segundo a doutrina católica, devem ser
seguidos por seus fiéis. Sete obras se referem a ações temporais: dar de comer a
quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos
peregrinos, assistir aos enfermos, vestir os presos e enterrar os mortos. Outras sete
obras se referem a ações espirituais: dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir
os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as
fraquezas do nosso próximo, e rogar a Deus por todos os necessitados, tanto vivos
quanto mortos.
Misericórdia era o nome do punhal que os cavaleiros traziam do lado direito da
cintura e que era usado para matar o adversário, já derrubado, caso esse não pedisse
misericórdia. O golpe fatal era dado com o punhal e era chamado de golpe de
misericórdia.

