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“ 3. Há momentos em que somos 
chamados, de maneira ainda mais 
intensa , a fixar o olhar na 
misericórdia, para nos tornarmos 
nós mesmos sinal eficaz do agir do 
Pai.  Foi por isso que proclamei um 
Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia como tempo favorável 
para a Igreja, a fim de se tornar mais 
forte e eficaz o testemunho dos 
crentes.” 
 

Papa Francisco 
Bula de Proclamação do  

Jubileu Extraordinário da Misericórdia 
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ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O 

JUBILEU EXTRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA 
 
 

• Foi proclamado pelo Papa Francisco, através 
Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário 
da Misericórdia, no dia 11 de abril de 2015 e 
direcionado à toda a Igreja. 

• Terá início em Roma, no dia 8 de dezembro de 
2015, na Catedral de Roma e terminará no dia 20 
de novembro de 2016. 
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ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O 

JUBILEU EXTRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA 
 
 

• Na Arquidiocese do Rio de Janeiro, terá início no dia 
13 de dezembro de 2015, na Catedral 
Metropolitana, em Missa Presidida pelo Cardeal 
Dom Orani João Tempesta, às 10:00.   

• Neste mesmo dia, será aberta a Porta da 
Misericórdia, no Corcovado, em Missa Presidida por 
Dom Antonio Augusto Dias Duarte. 
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ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O 

JUBILEU EXTRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA 
 

O que acontecerá no Rio de Janeiro no dia 13 de 
dezembro?  
 08:30 – Concentração e recitação do Terço da      
                          Misericórdia (Igreja N. S. Lapa) 
 09:00 – Oração  
 09:20 – Procissão rumo à Catedral 
 09:50 – Abertura da porta 
 10:00 – Missa 
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ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O 

JUBILEU EXTRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA 
 

• Portas Santas na Arquidiocese do Rio de Janeiro 
 

Catedral (Centro) 
Corcovado (Subida pelo Cosme Velho) 

Divina Misericórdia (Vila Valqueire) 
Santuário da Penha (Penha 

Coração Eucarístico (Santíssimo) 
N. S. Conceição (Sta. Cruz) 

Mãe Rainha (Vargem Pequena) 
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O logotipo – obra do Padre jesuíta Marko I. Rupnik – apresenta-se como uma  
pequena suma teológica do tema da misericórdia. 
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O lema Misericordiosos 
como o Pai (retirado do 
Evangelho de Lucas, 6,36) 
propõe viver a 
misericórdia no exemplo 
do Pai que pede para não 
julgar e não condenar, mas 
perdoar e dar amor e 
perdão sem medida (cfr. Lc 
6,37-38). 

O Filho que carrega aos 
seus ombros o homem 
perdido, recuperando uma 
imagem muito querida da 
Igreja primitiva, porque 
indica o amor de Cristo que 
realiza o mistério da sua 
encarnação com a 
redenção. 

Realça o Bom Pastor que 
toca profundamente a 
carne do homem, e o faz 
com tal amor capaz de lhe 
mudar a vida... o Bom 
Pastor com extrema 
misericórdia carrega sobre 
si a humanidade, mas os 
seus olhos confundem-se 
com os do homem.  

Cristo vê com os olhos de 
Adão e este com os olhos de 
Cristo. Cada homem descobre 
assim em Cristo, novo Adão, a 
própria humanidade e o 
futuro que o espera, 
contemplando no Seu olhar o 
amor do Pai. 
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A cena é colocada 
dentro da amêndoa, 
que recorda a 
presença das duas 
naturezas, divina e 
humana, em Cristo.  

As três ovais 
concêntricas, de cor 
progressivamente mais 
clara para o exterior, 
sugerem o movimento de 
Cristo que conduz o 
homem para fora da 
noite do pecado e da 
morte... a profundidade 
da cor mais escura 
também sugere o 
mistério do amor do Pai 
que tudo perdoa. 

Ministério do Acolhimento – http://acolhimento.wordpress.com 



O Jubileu Católico tem origem na cultura hebraica, onde a cada cinquenta anos, 
durante um ano, chamado ano sabático, eram libertados escravos, as dívidas eram 

perdoadas e as terras deixavam de ser cultivadas, por exemplo.  Na bíblica podemos 
encontrar tais práticas em Levítico 25,8. 

 
A tradição católica também tem a duração de um ano, mas com sentido mais 

espiritual, consiste no perdão dos pecados (indulgências) dos fiéis que cumprem 

certas disposições estabelecidas pelo Vaticano. 
 

Jubileu é também chamado de Ano Santo! 
 

O último Jubileu ordinário aconteceu no ano de 2000. 
 

Por isso, o Jubileu da Misericórdia é extraordinário! 
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O Papa Francisco afirma na Bula para o Jubileu do Ano Santo que 
“Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai”. E mais, “que tal 
misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu o se clímax em Jesus de 
Nazaré”. 
 
Ele cita quatro passagens bíblicas importantes para nos situar no 
contexto da Misericórdia:   
 

Efésios 2, 4 Exôdo 34, 6 Gálatas 4,4 João 14, 9 
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Efésios 2, 4 
(O Pai) “rico em misericórdia” 

 
Exôdo 34, 6 

“Deus misericordioso e clemente, lento na ira, cheio de 
bondade e fidelidade”  

 
Gálatas 4,4 

Na “plenitude do tempo”, quando tudo estava pronto segundo 
o seu plano de salvação, mandou  seu filho, nascido da Virgem 

Maria, para nos revelar, de modo definitivo, o seu amor. 
 

João 14, 9 
Quem o vê, vê o Pai. 
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Com sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa*, Jesus de 
Nazaré revela a misericórdia de Deus.  

*(Concílio Ecumênico Vaticano II e Dei Verbum n. 4) 

Misericórdia é a palavra 
que revela a 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 os olhos 

sinceros o irmão que 
encontra no caminho da vida. 

Misericórdia é 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. 
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São inúmeras as passagens bíblicas que revelam a presença 
misericordiosa de Deus na história do Povo de Israel. 

 
A manifestação da misericórdia divina não é um sinal de sua 

fraqueza, tampouco reduz a sua justiça, mas é acima de tudo, a 
qualidade da sua onipotência. 

 
 

• Salmos diversos citados na Bula 
• Compaixão pela multidão que o seguia 
• A cura dos doentes 
• A multiplicação dos pães e peixes (em dois momentos distintos) 
• A história da viúva de Naim (ressuscitou seu único filho) 
• O olhar que resgatou São Mateus de uma vida de pecado 
• As inúmeras parábolas  (a ovelha extraviada, a moeda perdida, o filho pródigo 
• O servo sem compaixão (a importância do perdão) 
• Maria Madalena, Zaqueu, Samaritana do poço, etc. 
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A misericórdia faz parte da essência de Deus e sempre se  
manifestou na história da humanidade  

(alguns exemplos) 

 Em Gênesis 18 temos duas situações relevantes quanto a ação misericordiosa 
de Deus 
 
1. A promessa à Abraão e Sara acerca da gravidez já em idade avançada, 

prova  que o dom que Deus promete e que muitas vezes parece ser 
impossível e sem cabimento, age também na impossibilidade e 
incapacidade dos homens de compreendê-lo. 

2. Quando Abraão questiona Deus sobre quantos justos são necessários para 
que uma cidade não seja destruída pela injustiça cometida, e até que 
ponto Deus está disposto a agir com misericórdia, o texto não responde.  
Somente no Novo Testamento é que se mostra Deus, disposto a salvar, 
não só uma cidade, mas a humanidade inteira, por causa de um só justo, 
Jesus Cristo! 
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A misericórdia faz parte da essência de Deus e sempre se  
manifestou na história da humanidade 

(alguns exemplos) 

 Em Malaquias 3,  temos Deus anunciando o envio de um mensageiro para 
preparar o caminho à sua frente (João Batista) e do chamado a viver a fé com 
compromisso, sem hipocrisia de uma religião desligada  da vida cotidiana e 
da prática da justiça. Merecem destaque as seguintes frases:  
 
“eu sou o Senhor e não mudo; e vós, ó filhos de Jacó, não sois ainda um 
povo extinto.” - Malaquias 3,6 
 
“Voltai a mim, e eu me voltarei para vós - diz o Senhor dos exércitos.” - 
Malaquias 3,7 
 
“no dia em que eu agir; tratá-los-ei benignamente como um pai trata com 
indulgência o filho que o serve. E vereis de novo que há uma diferença 
entre justo e ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o serve”. 
Malaquias 3,17-18 
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A misericórdia faz parte da essência de Deus e sempre se  
manifestou na história da humanidade 

(alguns exemplos) 

 
O profeta Ozeias transformou a frustração de um amor não 
correspondido em força de anúncio, através da apresentação da 
relação de Deus, fiel e cheio de amor, e seu povo, que o 
abandonou, preferindo os ídolos e todas as formas de 
“prostituições”. 
 
Mas não é somente um acusador, ele também anuncia a 
necessidade de conhecer Deus, não como um exercício 
intelectual, mas através de uma adesão amorosa, pelas práticas 
que correspondem ao projeto de Deus. 
 
O Capítulo 11 merece uma atenção especial... 
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“Quando Israel era menino, eu o amei.  Do Egito chamei 
o meu filho; e no entanto, quanto mais o chamava, mais 
eles se afastavam de mim:  ofereciam sacrifícios aos 
baais, queimavam incenso aos ídolos.  E não há dúvida, 
fui eu que ensinei Efraim a andar, segurando-o pela mão.  
Mas eles não perceberam que era eu quem cuidava 
deles.  Eu os atraí com laços de bondade, com cordas de 
amor.  Fazia com eles como quem levanta até seu rosto, 
uma criança; para dar-lhes de comer, eu me abaixava até 
eles.  Voltarão para a terra do Egito, a Assíria será seu rei, 
porque não quiseram converter-se.  A espada devastará 
suas cidades, exterminará seus filhos e demolirá suas 
fortalezas. 
O meu povo é difícil de se converter, é chamado a olhar 
para o alto , mas ninguém levanta os olhos.  
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Como poderia eu abandoná-lo Efraim?  Como haveria de 
entregar você a outros, Israel? Será que eu poderia 
tratá-lo como Adama?  Eu poderia tratá-lo como 
Seboim?  O meu coração salta no meu peito, as minhas 
entranhas se comovem dentro de mim.  Não me 
deixarei levar pelo ardor da minha ira, não vou destruir 
Efraim.  Eu sou Deus, e não um homem. Eu sou o Santo 
no meio de você, e não um inimigo devastador.  Eles 
seguirão a Javé.  E Javé rugirá como um leão.  E quando 
ele rugir, seus filhos virão do Ocidente, lá do Egito, eles 
virão voando como pássaros; como pombos, eles virão 
do país da Assíria. Então eu os farei morar nas suas 
próprias casas. – Oráculo de Javé 

Oz 11, 1-11 
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“Senti que Jesus quer abrir a 
porta do Seu coração, que o Pai 
quer mostrar suas entranhas de 

misericórdia e, por isso, nos 
envia o Espírito:  para mover-se 

e para mover-nos” 
 

Papa Francisco 



 
“Também durante a minha 

primeira homilia como Papa, no 
domingo, 17 de março, na 

Paróquia de Sant’Ana, falei da 
misericórdia,... não foi uma 

estratégia, surgiu dentro de mim:  
O Espírito Santo quer algo.” 

 
Papa Francisco 






