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A CRUZ DA MISERICÓRDIA

Padre Luiz Roberto Teixeira Di Lascio é um 
dos mais ativos sacerdotes que conheço. Tra-
balhamos três anos juntos no apostolado com 
alcoólatras e toxicômanos. Pe. Luiz Roberto 
fez os Exercícios Espirituais completos de San-
to Inácio de Loyola por trinta dias e se capa-
citou para a orientação dos retiros inacianos.

Rezando com o terço na mão e dizendo 
“Jesus Misericórdia”, o Pe. Luiz Roberto foi o 
mediador na negociação com um bandido 
em um caso de sequestro e salvou uma mãe 
e seus dois filhos. 

“Jesus Misericórdia” é o mantra desse 
sacerdote. Aonde ele vai os seus amigos co-
meçam a rezar “Jesus Misericórdia”.

A frase é: “sinal da vitória, remédio e cura”. 
É o louvor de Deus com gratidão. É um relax 
e a oração no Senhor.

1. PREFÁCIO 
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Experimente este poder de Deus!

A cruz da misericórdia  é um instrumento 
com as palavras “Jesus Misericórdia” escritas 
em frente do metal. Mostra que Jesus é o poder 
de Deus.

Na Paróquia São Marcos, o Evangelista, 
onde padre Luiz Roberto é pároco, cada casa 
tem uma cruz ou outro símbolo de Jesus, que 
é misericordioso. Com isso todo o bairro tem 
sido santificado.

Quando o padre Luiz Roberto fala sobre 
Jesus Misericórdia, as suas palavras ficam 
gravadas no coração do ouvinte. Não se pode 
falar com o padre ou ler os seus livros, inclu-
sive este A Cruz da Misericórdia, sem que se 
tenha mais confiança no amor do Espírito 
Santo, com Jesus.

Espero que a leitura dê tanta alegria a você 
quanto deu a mim.

Reze por mim, rezo por você.

Campinas  

Pe. Haroldo JosePH raHm, sJ



8

A CRUZ DA MISERICÓRDIA

2. INTRODUÇÃO

Jesus Cristo disse: “Porque do interior do 
coração dos homens é que procedem os maus 
pensamentos, devassidões, roubos, assassina-
tos, adultérios, cobiça, perversidades, fraudes, 
desonestidades, inveja, difamação, or gulho e 
insensatez. Todos esses vícios procedem de 
dentro do homem” (cf. Evangelho de Marcos, 
7,21-23).

Sendo assim, se faz urgente uma campa-
nha para o resgate da espiritualidade do co-
ração, que levará os homens a uma profunda 
transformação da mentalidade mundana para 
a cristã e, consequentemente, terá o efeito de 
transformar as estruturas pessoais e grupais da 
sociedade em que vivemos. 

A meditação e a contemplação do nome 
de Jesus e da sua infinita misericórdia são ca-
minhos salutares para o nosso tempo de hoje, 
pela sua simplicidade e eficácia no coração da 
humanidade. “Se com tua boca confessares que 
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Experimente este poder de Deus!

Jesus Cristo é o Senhor e a Misericórdia do Pai, e 
se em teu coração creres que Deus o ressuscitou 
dentre os mortos, serás salvo” (Rom. 10,9). “Que 
toda língua confesse e proclame, para a Glória de 
Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor” (Fl. 2,10). 

A cruz de Jesus Cristo é a revelação radical 
da misericórdia (conforme documento Dives 
in Misericordia, no 51e 53 ). Jesus Misericórdia 
animou os pobres à salvação, os oprimidos à 
liberdade, os tristes à alegria.

A misericórdia está incansavelmente à 
procura do homem e da mulher, em todos os 
tempos e lugares para pô-los em movimen-
to. E nós sabemos que a humanidade não 
encontrará paz enquanto não se voltar, com 
confiança, para a misericórdia de Deus. 

Dessa forma, somos chamados a trabalhar 
ardorosamente, empenhando-nos no afã de 
impregnar nos corações e mentes, nos de 
nossa família, nos ambientes que frequenta-
mos, nos meios de comunicação, nas nossas 
cidades, estados, países, no mundo inteiro, 
de dia e de noite, sem parar, a cruz e a oração 
poderosa de Jesus Misericórdia.
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A CRUZ DA MISERICÓRDIA

3. TESTEMUNHO DE FÉ

Em um dos meus turnos de oração no Cer-
co da Misericórdia, tive a inspiração de escre-
ver na cruz o lema: JESUS MISERICÓRDIA. E 
por um longo tempo permaneci rezando sobre 
essas duas palavras sagradas, que acabaram se 
tornando as palavras-chave de que me utilizo 
para fazer a meditação diária. 

E tenho indicado e motivado outras pessoas 
a fazerem o mesmo. Deus concedeu-me a 
graça de redescobrir o valor e a força do nome 
de Jesus e da sua infinita misericórdia na minha 
vida e na de muitas pessoas.

Depois que escrevi numa cruz os nomes 
JESUS MISERICÓRDIA e passei a usá-la numa 
corrente pendurada no pescoço, percebi 
como esse sinal de fé tem me ajudado a viver 
na presença de Deus no dia a dia.

Passei a acreditar que a Cruz da Misericór-
dia é poderosa quando comecei a observar o 
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Experimente este poder de Deus!

seguinte fato: as pessoas que olhavam para 
ela e repetiam as palavras JESUS MISERI-
CÓRDIA de imediato mudavam seu tom de 
voz e falavam com suavidade, mostrando um 
semblante sereno e alegre.
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A CRUZ DA MISERICÓRDIA

4. ESCUDO DE PROTEÇÃO

Impressionante esta experiência que 
tenho comprovado: a Cruz da Misericórdia 
funciona como um escudo de proteção e 
instrumento de mudança! Exemplificando: 
você está com a cruz visivelmente à mostra 
em seu peito, em cima de sua mesa de tra-
balho, de estudo, no painel do automóvel 
ou em outro qualquer lugar visível... Aí, 
aparece alguém, e esta pessoa vem com más 
intenções, esperando atingir você com uma 
palavra ou gesto de maldade, ou trazendo 
uma energia negativa. Ao ver a cruz com o 
nome de Jesus Misericórdia, imediatamente 
essa pessoa perde o seu ímpeto, sua força 
destruidora, e começa a dizer mentalmente 
“Jesus Misericórdia”. 

Esse diálogo mental JESUS MISERICÓR-
DIA, sendo dito repetidamente, vai anulando 
e transformando os sentimentos de inveja, 



13

Experimente este poder de Deus!

ciúmes, maldade, traição, mau-olhado, pen-
samentos e intenções negativas. Se alguém 
que está na sua frente estiver com más in-
tenções ou querendo prejudicar você, esse 
desejo perde a sua força, e imediatamente 
essa pessoa entra no movimento da mística 
cristã, no coração de Jesus misericordioso, e 
é tocada, transformada, amada e envolvida 
nesse movimento da misericórdia divina. 


