
Quando olhamos para nossa vida,
encontramos muitas coisas das quais
gostaríamos de nos livrar, sejam culpas de erros
passados, sejam defeitos que nos
acompanham a cada dia. Quem de nós não
sente desejo de se livrar desses fardos?

Mas como?
Neste ano se abre uma “Porta” para nos

dar essa oportunidade: a Porta Santa da
Misericórdia.

• Porta Santa

A peregrinação nos servirá de estímulo à
conversão pois, ao atravessarmos a Porta
Santa, receberemos o abraço misericordioso
de Deus e nos comprometeremos a sermos
misericordiosos com os outros como o Pai o é
conosco. (cf. MV, 14)

• Indulgência

Ouçamos o que diz o papa:
“O Jubileu inclui também o referimento à
indulgência. E, no Ano Santo da Misericórdia,
esta adquire uma relevância  particular. O
perdão de Deus para os nossos pecados não
conhece limites. Por isso, Deus está sempre
disponível  para o perdão, não se cansando de
o oferecer de maneira sempre nova e
inesperada. No entanto, todos nós fazemos
experiência do pecado. Sabemos que somos
chamados à perfeição (cf. Mt 5,48),  mas
sentimos fortemente o peso do pecado. Ao
mesmo tempo que notamos o poder da graça
que nos transforma,  experimentamos tam-
bém a força do pecado que nos condiciona.
Apesar do perdão, carregamos as contradições
que são consequências dos nossos pecados. No
sacramento da Reconciliação, Deus perdoa os
pecados, que são verdadeiramente apagados;
mas o cunho negativo que os pecados deixaram
nos nossos comportamentos e pensamentos
permanece. A misericórdia de Deus, porém, é
mais forte também do que isso. Ela torna-se
indulgência do Pai que, através da Esposa de
Cristo (a Igreja), alcança o pecador perdoado e
liberta-o de qualquer resíduo das consequên-

cias do pecado, habilitando-o a agir com
caridade, fazendo-o  crescer no amor em vez de
recair no pecado”. (MV, 22)

O que esperar desde Ano Santo?

Responde o papa:
“Será, portanto, um Ano Santo extraordinário
para viver, na existência de cada dia, a
Misericórdia que o Pai, desde sempre, estende
sobre nós. Neste Jubileu, deixemos-nos
surpreender por Deus. Ele nunca se cansa de
escancarar a porta do seu coração, para repetir
que nos ama e deseja partilhar conosco a sua
vida.” (MV, 25)

Textos para reflexão
Esse ano, sem dúvida, deve nos levar ao

encontro das relações mal resolvidas para
nos expormos ao perdão e a reconciliação.

Parábolas da Misericórdia

Lc 15, 1-10 (a Ovelha e Moeda Perdidas)
Lc 15, 11-332 (o Filho Pródigo)

Mt 18, 23-35 (o Patrão Misericordioso)
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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

O papa Francisco convocou um JUBILEU

EXTRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA. Extraordi-

nário, pois jubileu acontece a cada 25 anos. O

jubileu, desde o Antigo Testamento (Lv 25,8), é

um momento de festa, graça e perdão. Um

momento em que recordamos e agradecemos a

Deus os benefícios recebidos e os partilhamos com

os irmãos. No Antigo Testamento, durante o Ano

jubilar, perdoavam-se as dívidas, libertavam-se os

escravos e a terra descansava. Era um ano de nova

vida para todos e também, para nós, católicos. Para

o próximo ano, a Igreja  nos Propõe um convite à

conversão, aprofundando nossa relação com Deus

e com o irmão. Abre-nos uma Porta Santa como

símbolo de um caminho sempre novo que

podemos percorrer para nossa salvação.

O papa Francisco nos propõe  neste ano jubilar

o tema da Misericórdia Divina, já que “A Igreja  vive

um desejo inexaurível de oferecer misericórdia,

fruto de ter experimentado  a misericórdia infinita

do Pai e a sua força difusiva” (EG, 24). Ou seja,

cada um de nós que recebeu a misericórdia de

Deus é chamado a ser misericordioso para com os

irmãos. Por isso, o lema deste ano é “...

misericordiosos  como o Pai” (Lc 6,36).

Quando começa e termina este Ano Santo?

Começa no dia 08 de dezembro de 2015,
solenidade da Imaculada Conceição e se encerra
no dia 20 de novembro de 2016, solenidade de
Cristo Rei.

Como viver este ano?

• O papa responde:

“Precisamos sempre de contemplar o mistério da
misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e paz.
É condição da nossa salvação. Misericórdia é a
palavra que revela o mistério da Santíssima
Trindade. Misericórdia é o ato último e supremo
pelo qual Deus vem ao nosso encontro.
Misericórdia é a lei fundamental que mora no
coração de cada pessoa, quando vê com olhos
sinceros o irmão que encontra no caminho da vida.
Misericórdia é o caminho que une Deus e o
homem, porque nos abre o coração à esperança
de sermos amados para sempre apesar da
limitação do nosso pecado.” (MV, 2). Ou seja,
primeiro receber a misericórdia para depois
praticá-la.

• As obras de misericórdia

O papa deseja que, também, reflitamos sobre as

obras de misericórdia corporais e espirituais, para

acordar nossas consciência, às vezes adormecida,

e para percebermos se vivemos ou não como

discípulos de Jesus (cf. MV, 15).

Obras de misericórdia corporal:

a. Dar de comer aos  que têm fome,

b. Dar de beber  aos  que têm sede,

c. Vestir os nus,

d. Acolher os peregrinos,

e. Dar assistência aos enfermos,

f. Visitar os presos,

g. Enterrar os mortos.

Obras de misericórdia espiritual:

a. Aconselhar os indecisos,

b. Ensinar os ignorantes,

c. Admoestar os pecadores,

d. Consolar os aflitos,

e. Perdoar as ofensas,

f. Suportar com paciência as pessoas

molestas,

g. Rezar a Deus pelos vivos e defuntos.

• Conversão

Para podermos assumir a misericórdia de Deus

como o nosso próprio estilo de vida, precisamos

de conversão. Este ano será um ano inteiro de

compromisso e esforço para sermos misericor-

diosos como nosso Pai do Céu (cf. Lc  6,36).

• Sacramento da Confissão

No centro deste ano, lembra o papa, deve estar  o
sacramento da confissão, para que experimen-
temos em nossa própria carne a grandeza da
misericórdia, para também dá-la aos outros.

• Peregrinação

Que cada um também, faça uma peregrinação a
uma das igrejas onde estarão abertas as portas da
misericórdia. A peregrinação é um sinal
importante deste ano, pois é imagem da nossa
caminhada rumo a Deus. Peregrinando,
recordaremos que a própria misericórdia é uma
meta a alcançar e que exige empenho e sacrifício.
Essas portas estarão abertas em igrejas em todos
os lugares do mundo.


