
SANTIDADE – VERDADE – MISERICÓRDIA 

Os três atributos de Deus 

 

Deus é Santo e quer que os homens sejam santos. A Sua santidade 

diviniza as almas. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as 

concupiscências deste mundo, em que estáveis antes, no tempo da vossa 

ignorância; Santo é Deus que vos chamou, portanto, sede vós também 

santos em toda a vossa maneira de viver; De facto, está escrito: Sede 

santos, porque eu sou santo (1Pd 1,14-14; Lv 16). 

 

Deus é Verdade, Sabedoria Infinita, diante d’Ele nada pode ficar 

escondido, tudo é manifesto em toda a nudez da verdade, e nada Lhe 

pode resistir. Jesus disse “A Verdade vos libertará”. Nós, porém, não 

recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que 

entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas 

também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, 

mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades 

espirituais para os que são espirituais. 1Cor 2,12-13) Jesus disse: quem 

me segue, conhecerá a verdade e a verdade o libertará. Não existem 

duas verdades. A verdade é uma. E exige obediência.  

 

Deu é Amor e Misericórdia e quer que os homens sejam bons e 

misericordiosos: Sejais Misericordiosos como o Pai é Misericordioso. 

(Diário 180) Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de 

Deus. Aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não 

ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. (1Jo 4,8) 

 

 

A SANTIDADE 

Deus é Santo e quer que sejamos santos. Santidade de Deus derrama-

se sobre a Sua Igreja e sobre as almas que sinceramente amam a Deus 

e observam os Seus mandamentos, embora nem sempre com a mesma 

intensidade. (Diário 180) 

 

Escreve: Sou três vezes Santo e abomino o menor pecado. Não posso 

amar uma alma manchada pelo pecado, mas, quando se arrepende, não 

há limites para a Minha generosidade com ela. Está inteiramente 

envolvida e justificada pela Minha misericórdia. Com a Minha 

misericórdia persigo os pecadores em todos os seus caminhos, e o Meu 

coração se alegra quando eles se voltam a Mim. Esqueço as amarguras 

com que ofenderam o Meu coração e alegro-Me com o seu regresso. 

(Diário 1728) 

 

 

DEUS É VERDADE - JUSTIÇA 



Deus, é sabedoria. A luz da Verdade é penetrante e atinge o cerne mais 

profundo do ser. Nada pode ficar escondido, tudo Lhe é manifesto em 

toda a nudez da verdade, e nada Lhe pode resistir. (Diário 180) 

 

DEUS É AMOR E MISERICÓDIA 

O terceiro atributo é o Amor e a Misericórdia. É este o Seu maior 

atributo. É pelo amor que as criaturas se unem ao Criador. Deus 

manifestou o Seu imenso Amor e o abismo da Sua infinita misericórdia 

no grande mistério da Encarnação do Verbo e na obra da nossa 

Redenção. (Diário, 180). 

 

Deus que é Amor Infinito, é Misericórdia e convida os seus filhos a 

reconciliar-se com Ele. Os que fogem da Sua Misericórdia cairão nas 

mãos da Sua justiça: Diz aos pecadores que ninguém escapará ao meu 

braço: se fogem do meu Misericordioso Coração, cairão nas mãos da 

Minha justiça. Eu estou sempre à espera dos pecadores, sondo com 

atenção o pulsar do seu coração, para ver quando batem para Mim.  

 

Deus persegue as almas com a Sua Misericórdia e fala-lhes pela voz 

interior da consciência: Eu falo-lhe através dos remorsos da 

consciência, através das frustrações e dos sofrimentos, pelas 

tempestades e pelos relâmpagos. Chamo-os à atenção pela voz da 

Igreja e, se menosprezarem as Minhas Graças, começarei a irar-me 

contra eles, abandonando-os a si próprios, dando-lhes o que 

desejarem. (1728)   

 

Para eles resido no sacrário e como Rei da misericórdia desejo 

conceder graças às almas, mas não querem aceitá-las. Ao menos, tu 

venhas visitar-Me com a maior frequência possível, e toma essas 

graças que eles não querem aceitar, pois com isso consolarás Meu 

Coração. Oh! como é grande a indiferença das almas para com tanta 

bondade, para com tantas provas de amor. (Diário 367) 

 

Muitas almas se preocupam por não possuírem bens materiais, para 

com elas praticar a misericórdia. No entanto, tem um mérito muito 

maior a misericórdia do espírito, para a qual não é preciso ter 

autorização nem armazém e que é acessível a todos. Se a alma não 

praticar a misericórdia de um ou outro modo, não alcançará a Minha 

misericórdia no dia do Juízo. Oh! se as almas soubessem armazenar os 

tesouros eternos, não seriam julgadas, antecipando o Meu julgamento 

com obras de misericórdia (Diário, 1317). 

 

Ó infelizes, que não aproveitais esse milagre de misericórdia de Deus! 

Clamareis em vão, pois já será tarde demais. (Diário, 1448). 

 



O Salvador deseja que no mundo todo seja conhecida a misericórdia 

Divina. Deseja que toda pessoa que com confiança a Ele recorrer 

descubra a beleza e a riqueza da Sua infinita misericórdia. A isso 

servem as novas formas do culto da Divina misericórdia e as promessas 

com elas relacionadas.  


