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A palavra «purgatório» não se encontra na Sagrada Escritura, ma, o seu 
conteúdo é nela amplamente documentado: trata-se da purificação das 
almas depois da morte.  

Esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, de que 
já fala a Sagrada Escritura: «Por isso, [Judas Macabeu] pediu um sacrifício 
expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas» (2 Mac 12, 46). 
Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos, 
oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o Sacrifício eucarístico 
para que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja 
recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a 
favor dos defuntos.  (Catecismo 1032) 

Historicamente, a Igreja primitiva simplesmente continuou a prática de 
orar pelos mortos já existente no judaísmo, mas, ao longo dos séculos a 
doutrina do Purgatório desenvolveu através da prática penitencial.  

 

O Purgatório na Sagrada Escritura 

São Pedro, na sua primeira carta (1,14-16) escreve:  

«Como filhos obedientes, não vos conformeis com os desejos que 
tínheis no tempo da vossa ignorância; mas, assim como aquele 
que vos chamou é santo, sede também vós santos em todas as 
vossas ações, pois está escrito ‘Sereis santos porque eu sou santo» 
(Levítico 11,44) 

Em Mateus 5,48 lemos: «Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai 
celeste». A perfeição de Deus consiste no Amor, por isso São João 
resume o Mistério de Deus, dizendo: «Deus é Amor».  

Deus quer-nos perfeitos e, por meio da Sua graça, acompanha-nos 
durante a nossa vida terrena e transforma-nos de imperfeitos em 
perfeitos. Essa graça transformante é-nos oferecida hoje, cabe a nós 
acolhê-la livremente, para crescermos em santidade.   

Os homens podem acolher livremente esta graça e chegar à felicidade 
^`a eterna do Céu (visão beatífica); mas, podem recusá-la e chegarem à 
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perdição eterna do Inferno. Isto depende da liberdade, das escolhas 
feitas durante a vida terrena.   

O nosso ‘sim’ a Deus pode ser imperfeito, mas, com o auxílio da graça 
divina, pode crescer e tornar-se um “sim” mais perfeito e definitivo. A 
salvação é sempre dom da graça de Deus, mas também depende da 
nossa vontade e das nossas escolhas. Deu quer a nossa colaboração: 
conhece as nossas fraquezas e nos ajuda com o dom da Sua graça, para 
que o nosso ‘sim’ seja cada vez mais perfeito e, de qualquer forma, 
“mereçamos” a salvação. 

Quanto ao Purgatório, a Igreja ensina que: 

Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo 
purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem 
depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade 
necessária para entrar na alegria do céu. (Catecismo, 1030) 

São, portanto, pessoas que amaram sim a Deus e morreram na Sua graça 
e amizade, mas não atingiram a perfeição da caridade durante a vida 
terrena. O Purgatório não deve ser visto como um castigo, mas como 
uma oportunidade que Deus oferece às almas para se purificarem depois 
da morte: um dom da Sua Infinita Misericórdia. 

São Paulo dá uma alusão à existência do Purgatório: 

«ninguém pode pôr um alicerce diferente do que já foi posto: Jesus 
Cristo. Se alguém, sobre este alicerce, edifica com ouro, prata, 
pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, a sua obra ficará em 
evidência; o Dia do Senhor a tornará conhecida, pois ele 
manifesta-se pelo fogo e o fogo provará o que vale a obra de cada 
um. Se a obra construída resistir, o construtor receberá a 
recompensa; mas, se a obra de alguém se queimar, perdê-la-á; 
ele, porém, será salvo, como se atravessasse o fogo». (1Cor 3,11-
15) 

Neste texto São Paulo diz que todos são chamados a construir sobre o 
fundamento seguro que é Jesus Cristo. Cada um utiliza materiais 
diferentes, alguns utilizam materiais resistente ao fogo (ouro, prata, 
pedras preciosas) e, outros, materiais que não resistem ao fogo 
(madeira, feno ou palha), isto é, nem todos com o mesmo zelo, uns com 
muito zelo e fervor, e outros com tibieza e relutância. Todos deverão 
apresentar-se diante do juízo de Deus, que é um fogo purificador.  

O fogo purificador representa o juízo de Deus (cf. Sl 78, 5; 88, 47; 96,3). 
O Purgatório é passar pelo fogo, não um fogo terreno, mas um fogo 
espiritual, que não destrói a alma, mas a purifica.  
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O Juízo de Deus é como passar pela prova do fogo: quem resistir 
“receberá uma recompensa”; quem não resistir, “sofrerá uma pena”, 
mas esta pena não é uma condenação, mas uma purificação: o texto diz 
explicitamente que “se salvará, mas será como através do fogo”, isto é, 
com sofrimentos. 

No purgatório, a alma vê com toda clareza a vida tíbia que conduziu na 
terra, o amor insuficiente para com Deus e para com o próximo, mas 
agora, rejeita toda a sua própria incoerência e vence as paixões que se 
opuseram à vontade de Deus. Neste estado, arrepende-se até o extremo 
de todas as negligências da sua vida terrena; e o amor ardente de Deus 
é para ela como um fogo purificador que extingue todos os afetos 
desordenados, até chegar à perfeição do amor. A alma conhece o Amor 
Infinito de Deus, sofre por ter sido negligente, e atrasar assim, por 
culpa própria, o encontro definitivo com Deus. É um sofrimento 
nobre e espontâneo, inspirado pelo amor de Deus e pelo horror ao 
pecado.  

“Viver é aprender”, diz o provérbio. Temos a vida toda para 
aprendermos a “amar a Deus de todo o coração e  amar o próximo como 
a nós mesmos”. Nessa caminhada, fazemos a experiência do pecado, 
mais ou menos grave.  

A palavra Evangelho deriva da língua grega e significa “boa nova”, 
“bela notícia”. Ora bem, esta “bela notícia” é que Deus é Misericórdia, 
Deus é Amor, Deus perdoa. Deus é como o Pai do Filho Pródigo. Ele 
manifestou esse amor dando-nos seu Filho, Jesus, nosso Salvador, que 
deu a vida por nós, que nos salvou através da sua morte e ressurreição 
e pelo dom do Espírito Santo. Naturalmente, o homem tem que fazer a 
sua parte, acreditando neste amor e convertendo-se. 

A Igreja é santa, mas pecadora nos seus membros. O caminho da 
santidade é uma luta contínua contra o pecado para que a Graça de Deus 
atue em nós. A vida é um processo educativo de crescimento e de 
conversão. Todos os homens são chamados à santidade e à salvação 
eterna. Ao fim da vida terrena, aqueles que estão completamente 
“purificados”, estão também “prontos” para a «visão beatífica», o que 
chamamos de “Paraíso”. Aqueles que durante a vida terrena amaram a 
Deus de verdade, mas não se purificaram completamente, deverão 
entrar num “processo de purificação” depois da morte, o que chamamos 
de “Purgatório”. 
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A prática penitencial na história da Igreja 

Jesus concedeu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados (cf. Jo, 
20,22-23). A Igreja realizou esta missão através da “prática 
penitencial”. Uma prática que evoluiu através dos tempos.  

Hoje, temos a modalidade da “confissão individual”, onde o penitente 
confessa os seus pecados e recebe a absolvição sacramental do 
sacerdote, representante de Cristo e da Igreja; mas não foi sempre 
assim: desde o início até o século VI, existia a penitência pública e a 
absolvição era concedida pelo bispo, só uma vez na vida, e era 
reservada aos pecados graves e públicos. 

A penitência constituía uma parte importante do sacramento e 
podia prolongar-se por muito tempo, até anos! Era um caminho de 
expiação longo e difícil que se concluía com uma reconciliação 
eclesial, por meio do bispo. 

Um cristão que cometia um pecado mortal era excluído da vida 
comunitária da Igreja e não podia participar na Celebração Eucarística. 
A reinserção na comunidade acontecei através de uma custosa e longa 
purificação; mas, algumas vezes, as autoridades eclesiásticas não 
concediam a reconciliação porque achavam que era ainda demasiado 
prematura e também porque, depois da morte, existia a possibilidade de 
uma purificação: o Purgatório. 

 

A reflexão teológica de Santo Agostinho 

Santo Agostinho (354-430) é considerado o primeiro teólogo cristão a 
elaborar uma reflexão teológica sobre a existência de uma purificação 
depois da morte quando fala do costume existente na Igreja de orar 
pelos defuntos. Ele dizia que a oração pelos defuntos está inserida na 
verdade católica da comunhão dos santos.  

“Não se pode negar que as almas dos defuntos recebam alívio pela piedade 
dos seus parentes vivos, quando por elas se oferece o sacrifício do Mediador, 
ou quando se fazem esmolas na Igreja. Mas estas coisas aproveitam aquelas 
que, quando viviam, mereceram que depois pudessem aproveitá-las.” 

“Quando, por tanto, se oferecem os sacrifícios, seja do altar, seja de 
qualquer classe de esmolas por todos os batizados defuntos, com respeito 
aos muito bons são ação de graças; com respeito aos maus, ainda que não 
são ajuda alguma para os mortos, são certos consolos para os vivos”. 
(AGOSTINHO DE HIPONA, De civitate Dei, 20, 9, 2, PL 41, 674).   

Quem mais difundiu a doutrina do purgatório foi o Papa Gregório 
Magno (590-604). A convicção da existência do Purgatório levou-o a 
criar diversas formas de expressão na liturgia. 
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O tratado do Purgatório de Santa Catarina de Génova 

Santa Catarina de Génova, mística italiana do século XV, publicou o 
«Tratado do Purgatório». É considerada uma obra que esclarece a 
realidade do Purgatório. Ela trouxe para a teologia uma grande lufada 
de ar fresco acerca deste tema.  Primeiro porque elabora uma analogia 
entre a experiência das almas do Purgatório em comparação das almas 
que ainda vivem na terra. Nesta terra, as almas peregrinas passam 
através de um processo de purificação durante alguns anos; o Purgatório 
seria este processo que se prolonga para além da morte.  

Uma das ideias mais originais, senão inovadora para o seu tempo, é que 
as almas são felizes no Purgatório. Uma felicidade que está ligada ao 
facto de saberem que estão salvas, e que se preparam para o encontro 
definitivo com Deus.  

“Não há felicidade comparável às almas no purgatório, a não ser a dos santos 
no céu, e tal felicidade cresce incessantemente por influência de Deus, à 
medida que os impedimentos vão desaparecendo. Tais impedimentos são 
como a ferrugem e a felicidade das almas aumenta à medida que esta 
ferrugem diminui”. 

 

O Purgatório no Magistério da Igreja 

Podemos dizer que já no século II, atesta-se o costume de orar pelos 
defuntos, já existente no judaísmo. Desde o século III, existia o costume 
de orar pelos mortos na Celebração da Eucaristia, como se costuma 
fazer ainda hoje. A Igreja Católica, portanto, desde o início, costumava 
orar pelos defuntos, embora, só chegou a definir explicitamente a 
existência do Purgatório no Segundo Concílio de Lião (1274), no 
Concílio de Florença (1439) e no Concílio de Trento (1545-1563). 

“Já que a Igreja católica, instruída pelo Espírito Santo, a partir das sagradas 
Escrituras e da antiga tradição dos Padres, nos sagrados concílios e mais 
recentemente neste Sínodo ecuménico, ensinou que o purgatório existe (cf. 
1589) e que as almas aí retidas podem ser ajudadas pelos sufrágios dos fiéis 
e sobretudo pelo santo sacrifício do altar (cf. 1743 e 1753), o santo Sínodo 
prescreve aos bispos que se empenham diligentemente para que a sã 
doutrina sobre o purgatório, transmitida pelos santos Padres e pelos 
sagrados Concílios, seja acreditada, mantida, ensinada e pregada por toda 
parte. Nas pregações populares dirigidas ao povo rude evitem-se as 
questões mais difíceis e subtis, que não levam à edificação e com as quais 
geralmente não se incrementa a piedade. Assim também não permitam que 
se divulguem e tratem pontos incertos ou que possam parecer falsos. 
Proíbam ainda, como escândalo e estorvo para os fiéis, aquelas questões 
que dizem respeito à curiosidade ou à superstição ou têm sabor de lucro 
torpe”. (Concílio de Trento, Decreto sobre a Eucaristia, cap. 3) 
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A doutrina da Igreja sobre o Purgatório está exposta no Catecismo da 
Igreja Católica que diz:   

“Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo 
purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte 
uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na 
alegria do céu” (Catecismo 487) 

Deus criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida 
bem-aventurada (cf. Catecismo n. 1), isto é, gozar da «visão beatífica 
de Deus, da visão de Deus face-a-face. Deus é “Três vezes Santo”, 
como disse o profeta Isaías (Is 6,8), por isso, ninguém pode entrar em 
comunhão perfeita com Deus se tem ainda resquícios de pecado na 
alma. A Carta aos Hebreus di-lo claramente: “sem a santidade ninguém 
pode ver a Deus” (Hb 12, 14).  

 

O Purgatório não é um castigo: é uma oportunidade de salvação 

As almas do Purgatório estão a purificar-se, mas gozam de uma imensa 
felicidade porque têm a certeza de alcançarem o Paraíso. 

O ser humano carrega em si mesmo uma certa desordem interior que 
deveria extirpar durante a vida terrena, mas nem sempre consegue e 
continua a cair nas mesmas faltas. Recorrendo ao Sacramento da 
Confissão pode receber o perdão dos pecados, mas, raramente com uma 
verdadeira contrição interior e com o propósito firme de se emendar; 
por causa dessa resistência interior, pode morrer sem que a desordem 
do pecado fique totalmente extirpada.  

O Purgatório é purificação da alma depois da morte. Nesse estado, que 
é transeunte, a alma entra num processo de purificação, rejeita o pecado 
e se vai livrando de toda a desordem interior, até chegar à santidade 
perfeita, necessária para entrar na comunhão perfeita com Deus: a 
«visão beatífica».  

O Purgatório não deve ser visto como um castigo, mas como uma 
oportunidade que Deus, pela Sua Infinita Misericórdia, concede às 
almas, afim de se purificarem e alcançarem a santidade necessária 
para entrarem na bem-aventurança eterna. O Purgatório é, portanto, 
a possibilidade de santificação que Deus por amor oferece às almas 
afim de chegarem à «visão beatifica» do Paraíso. 
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NO CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA 

O Catecismo da Igreja Católica ensina a distinguir entre pecado mortal 
e pecado venial (1855-1856).  

1855. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por 
uma infração grave à Lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu 
último fim, a sua bem-aventurança, preferindo-Lhe um bem inferior. 
O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora ofendendo-a e 
ferindo-a.  

- Quanto ao pecado mortal: o homem comete faltas tão graves contra a 
Lei de Deu: trata-se de faltas de amor que destroem a caridade em seu 
próprio coração; com isso, ele rompe a sua ligação profunda com Deus, 
seu fim último e se excluí da salvação eterna. Ele, na sua vida, em lugar 
de Deus, preferiu bens inferiores.  

Contudo, durante a vida terrena, Deus oferece-lhe sempre a 
possibilidade de se arrepender e converter-se: 

1856. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital que é a 
caridade, torna necessária uma nova iniciativa da misericórdia de Deus 
e uma conversão do coração que normalmente se realiza no quadro do 
sacramento da Reconciliação: 

- Quanto ao pecado venial: trata-se de imperfeições que não rompem a 
ligação com Deus. Enfraquece a caridade e impede o crescimento nas 
virtudes. Contudo, quando não há arrependimento, pouco a pouco, leva 
a cometer pecados mortais (1863). Os pecados veniais são faltas leves 
ou de imperfeições que, em si mesmas, não interromperam a ligação 
com Deus, por isso estas almas não merecessem o inferno, mas também 
não estão preparadas para o Céu, terão que passar pela purificação do 
Purgatório.  

Duvidar da Misericórdia de Deus, é o pecado contra o Espírito Santo.  

1864. «Todo o pecado ou blasfémia será perdoado aos homens, mas a 
blasfémia contra o Espírito não lhes será perdoada» (Mt 12, 31; Mc 3,29; Lc 
12,10). Não há limites para a misericórdia de Deus, mas quem recusa 
deliberadamente receber a misericórdia de Deus, pelo arrependimento, rejeita 
o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo (João 
Paulo II, Dominus et vivificantem, 46). Tal endurecimento pode levar à 
impenitência final e à perdição eterna. 

A santidade de vida exige que os homens evitem também os pecados 
veniais, que recorram ao Sacramento da Confissão para receberem o 
perdão dos pecados e que se emendem através de uma constante 
conversão. A falta de vigilância leva inevitavelmente a repetir os 
mesmos pecados veniais e, pouco a pouco, dispõem a cometer pecados 
mortais.  
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Deus é Santo e quer que os homens sejam santos como Ele é Santo. 
Ninguém pode participar da bem-aventurança eterna sem ser santo. 
Com Deus ninguém convive se não for totalmente d’Ele. Diz o livro do 
Apocalipse (21,27) que, no céu, na “cidade santa”, na “nova Jerusalém 
(…) não entrará nada de impuro”. Aqui que reside o lugar teológico do 
Purgatório.  

O Purgatório representa a possibilidade que Deus, na Sua bondade, 
concede ao homem pecador de se purificar depois da morte. Consiste 
num processo doloroso de purificação e de crescimento em santidade. 
Purifica-se de todos os limites, fruto da própria história de pecado, dos 
maus hábitos adquiridos ao longo da vida terrena. 

 

Quanto vai durar o Purgatório  

O Purgatório está fora do tempo: não podemos falar de tempo usando 
as categorias humanas: 100 anos ou de mil anos de Purgatório. Depois 
da morte entramos no novo tempo que chamamos: eternidade. Só Deus 
sabe. 

O que a Igreja ensina é que, o tempo da nossa vida terrena é o tempo 
oportuno para a salvação, o tempo em que somos chamados a percorrer 
o caminho da santidade. Não podemos esquecer que, no Concílio 
Vaticano II (1962-1965), a Igreja falou da “Vocação universal à 
santidade” (Lumen Gentium, n. 39-42). Todos os cristãos são chamados 
a ser santos, naturalmente dentro da específica vocação de cada um.  

A Igreja reza diariamente pelas almas dos defuntos em todas as Santas 
Missas e ensina aos fiéis a necessidade de orarem pelas almas do 
Purgatório. Além disso dedica o dia dos fieis defuntos (dia 2 de 
Novembro) para a visitar os cemitérios e orar pelos defuntos.  

 

A oração pelos mortos 

A oração pelos defuntos tem raízes na crença do povo de Deus de que 
as almas precisam das nossas orações para se purificarem dos seus 
pecados. Na Bíblia encontramos o episódio de Judas Macabeus (século 
II antes de Cristo). Fala de alguns soldados judeus que foram 
encontrados mortos em campo de batalha, tendo debaixo de suas roupas 
alguns objetos consagrados aos ídolos, proibidos pela Lei de Moisés. 
Então, Judas Macabeus mandou fazer uma coleta para que fosse 
oferecido no Templo de Jerusalém um sacrifício de expiação pelos 
pecados desses soldados. O autor sagrado louva a ação de Judas nestes 
termos: «Se ele não esperasse que os mortos ressuscitariam, teria sido 
vão e supérfluo rezar por eles. E acreditava que uma bela recompensa 
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aguarda os que morrem piedosamente. Era este um pensamento santo 
e piedoso. Por isso, pediu um sacrifício expiatório para que os mortos 
fossem livres das suas faltas». (2 Mac 12,44-46) 

Os soldados judeus morreram na amizade de Deus, mas com alguma 
incoerência, pois levavam objetos pagãos. Eles não negaram a fé, pois 
estavam a combater no exército do povo de Deus contra os inimigos da 
fé. Judas, animado pela fé na ressurreição dos mortos, manda oferecer 
sacrifícios de expiação para o perdão dos seus pecados. Isto porque 
existia a esperança de uma purificação ultraterrena, o que nós 
chamamos de Purgatório.   

 

Creio na comunhão dos santos 

Segundo a doutrina Católica, a oração pelos mortos tem fundamento na 
profissão de fé: «creio na comunhão dos santos».   

O Catecismo da Igreja Católica declara:  

«A expressão comunhão dos santos designa, em primeiro lugar, as 
coisas santas e, antes de mais, a Eucaristia, pela qual ‘é representada 
e se realiza a unidade dos fiéis que constituem um só Corpo em 
Cristo’. Esse termo também designa a comunhão das pessoas 
santas em Cristo, que ‘morreu por todos’, de modo que o que cada um 
faz ou sofre por Cristo e em Cristo reverte em proveito de todos. Nós 
cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo: dos que peregrinam 
na terra, dos defuntos que estão levando a cabo a sua purificação e dos 
bem-aventurados do céu: formam todos uma só Igreja; e cremos que, 
nesta comunhão, o amor misericordioso de Deus e dos seus santos está 
sempre atento às nossas orações». (960-962). 

A oração pelos defuntos, tal como a visita aos cemitérios, manifestam 
a fé da Igreja na “comunhão dos santos”; e, acima de tudo, a fé na vida 
eterna e na ressurreição dos mortos. A esse respeito, gostaria de concluir 
com as belíssimas palavras do Apóstolo Paulo, que encontramos na 
Primeira Carta aos Tessalonicenses (4, 13-18). 

«Não queremos, irmãos, que ignoreis coisa alguma a respeito dos 
mortos, para não vos entristecerdes como os outros que não têm 
esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também 
devemos crer que Deus levará por Jesus e com Jesus os que morrem 
nele. Seremos arrebatados juntamente com eles (quer dizer, com os que 
já morreram) sobre as nuvens; iremos ao encontro do Senhor nos ares 
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, portanto, 
com estas palavras». 


