
MISERICORDIAE VULTUS 

BULA DE PROCLAMAÇÃO  
DO JUBILEU EXTRAORDINÁRIO DA 

MISERICÓRDIA 



A MISERICÓRIDA DO PAI 

 Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai 

 O mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras a 

sua síntese 

 Deus se revela misericordioso e clemente, vagaroso na 

ira, cheio de bondade e fidelidade (cf. Ex 34, 6) 

 Seu Filho nos revela seu amor. Quem O vê, vê o Pai 

(cf. Jo 14, 9) 

 Jesus revela a misericórdia de Deus 

 A misericórdia revela o mistério da Trindade, é o caminho que 

une Deus e o homem 
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A ABERTURA DO ANO SANTO 

 Devemos fixar o olhar na misericórdia, para nos 

tornarmos sinal eficaz do agir do Pai 

 Por isso proclamei um Jubileu Extraordinário da 

Misericórdia 

 Abertura: 8 de Dezembro de 2015, Solenidade da 

Imaculada e jubileu de ouro do encerramento do 

Vaticano II, abertura da Porta Santa 

 No domingo seguinte, abrir-se-á a Porta Santa na 

Catedral de Roma e em cada Catedral se abra 

igualmente uma Porta da Misericórdia 

 A mesma poderá ser aberta também nos Santuários 
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O CONCÍLIO E A MISERICÓRDIA 

 João XXIII: A Igreja prefere usar mais o remédio da 

misericórdia que o da severidade, mostrar-se mãe amorosa de 

todos 

 Paulo VI: A religião do Concílio foi a caridade. Aquela antiga 

história do bom samaritano foi exemplo e norma segundo os quais 

se orientou o nosso Concílio. Os homens, salvaguardado sempre o 

preceito do respeito e do amor, foram apenas advertidos do erro. 

Assim se fez para que se dessem remédios cheios de esperança. 

Toda esta riqueza doutrinal orienta-se para servir o homem 

 O encerramento do ano Santo será no dia 20 de novembro de 2016 
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DEUS É PACIENTE E MISERICORDIOSO 

 É próprio de Deus usar de misericórdia e nisto se manifesta a 

sua omnipotência. É aquele que está presente, próximo, 

providente, santo e misericordioso.  

 É Ele quem perdoa as tuas culpas e cura todas as tuas 

enfermidades. É Ele quem resgata a tua vida do túmulo e te 

enche de graça e ternura (SL 102, 3-4) 

 O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor dá vista aos 

cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o homem 

justo. O Senhor protege os que vivem em terra estranha e 

ampara o órfão e a viúva (SL 145, 7-9) 

 O Senhor cura os de coração atribulado e trata-lhes as 

feridas. O Senhor ampara os humildes (SL 146, 3.6) 
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ETERNA É A SUA MISERICÓRDIA 

 Refrão do SL 136 narra a história da revelação de Deus 

 Em virtude da misericórdia, todos os acontecimentos do Antigo 

Testamento aparecem cheios dum valor salvífico profundo 

 Antes da Paixão, Jesus rezou ao Pai com este Salmo da 

misericórdia. Mateus afirma que depois de cantarem os 

salmos (26, 30), Jesus e os discípulos saíram para o Monte das 

Oliveiras 

 Na instituição da Eucaristia, Jesus colocou este ato supremo 

da Revelação sob a luz da misericórdia. Viveu a sua paixão e 

morte, o grande mistério de amor que se realiza na cruz. 

Devemos nos  comprometer a assumir o refrão: eterna é a sua 

misericórdia 
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JESUS REVELA O AMOR DA TRINDADE 

 Com o olhar fixo em Jesus podemos individuar 

o amor da Santíssima Trindade. A missão, que 

Jesus recebeu do Pai, foi a de revelar o 

mistério do amor divino na sua plenitude. 

Deus é amor (1 Jo 4, 8.16) 

 Tudo n’Ele fala de misericórdia. N’Ele, nada 

há que seja desprovido de compaixão 

 A própria vocação de Mateus se insere no 

horizonte da misericórdia 
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TODO FILHO DE DEUS É MISERICORDIOSO 

 Em Lc 15, Jesus mostra que Deus quer dissolver o pecado e superar 

a recusa 

 Perdoar setenta vezes sete vezes e a parábola do servo sem 

compaixão  (Mt 18, 24-35) ensinam que a misericórdia é o critério 

dos filhos de Deus  

 O perdão das ofensas é um imperativo de que não podemos 

prescindir 

 Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento (Ef  4, 26) 

 Felizes os misericordiosos, porque alcançarão 

misericórdia (Mt 5, 7) 8 



A IGREJA DEVE SER MISERICORDIOSA 

 Na SE, como  a misericórdia é a palavra-chave para 

indicar o agir de Deus para conosco 

 Ele deseja o nosso bem e quer ver-nos felizes, cheios de 

alegria e serenos 

 Em sintonia com isto, se deve orientar o amor 

misericordioso dos cristãos 

 Toda ação pastoral deveria estar envolvida pela ternura 

com que se dirige aos crentes 

 A credibilidade da Igreja passa pela estrada do amor 

misericordioso e compassivo. A Igreja vive um desejo 

inexaurível de oferecer misericórdia 
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JOÃO PAULO II  

DIVES IN MISERICORDIA 
 A mentalidade contemporânea tende a separar da vida e a 

tirar do coração humano a ideia da misericórdia 

 A palavra e o conceito de misericórdia parecem causar mal-

estar ao homem, o qual, graças ao enorme desenvolvimento da 

ciência e da técnica, se tornou senhor da terra, a subjugou 

e a dominou (cf. Gn 1, 28). Esse domínio, entendido por 

vezes unilateral e superficialmente, não deixa espaço para a 

misericórdia 

 É urgente anunciar e testemunhar a misericórdia no mundo 

contemporâneo 

 A Igreja vive uma vida autêntica quando professa e proclama 

a misericórdia 
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MISSÃO DA IGREJA 

 A Igreja assume o comportamento do Filho de Deus, que vai 

ao encontro de todos sem excluir ninguém 

 O tema da misericórdia exige ser reproposto com novo 

entusiasmo e uma ação pastoral renovada. É determinante 

para a Igreja e para a credibilidade do seu anúncio que 

viva e testemunhe, ela mesma, a misericórdia 

 A primeira verdade da Igreja é o amor de Cristo. Por isso, 

onde a Igreja estiver presente, aí deve ser evidente a 

misericórdia do Pai 

 Queremos viver este Ano Jubilar à luz desta palavra do 

Senhor: Misericordiosos como o Pai 
11 



A PEREGRINAÇÃO 

 A peregrinação é um sinal peculiar no Ano Santo,  

 Também para chegar à Porta Santa, cada pessoa deverá fazer, 

segundo as próprias forças, uma peregrinação 

 O Senhor Jesus indica as etapas da peregrinação através das 

quais é possível atingir esta meta: Não julgueis e não 

sereis julgados; não condeneis e não sereis condenados; 

perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado: uma boa 

medida, cheia, recalcada, transbordante será lançada no 

vosso regaço. A medida que usardes com os outros será usada 

convosco (Lc 6, 37-38) 

 Ele começa por dizer para não julgar nem condenar  
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A MISERICÓRDIA E O SOFRIMENTO HUMANO 

 Misericordiosos como o Pai é, pois, o « lema » do Ano Santo 

 Neste Ano Santo, poderemos fazer a experiência de abrir o 

coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias 

existenciais, que muitas vezes o mundo contemporâneo cria 

de forma dramática 

 Neste Jubileu, a Igreja sentir-se-á chamada ainda mais a 

cuidar destas feridas, aliviá-las com o óleo da 

consolação, enfaixá-las com a misericórdia e tratá-las com 

a solidariedade e a atenção devidas 
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AS OBRAS DE MISERICÓRDIA 

 É meu vivo desejo que o povo cristão reflita, durante o 

Jubileu, sobre as obras de misericórdia corporal e espiritual 

 Redescubramos as obras de misericórdia corporal: dar de comer 

aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, 

acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos, visitar 

os presos, enterrar os mortos 

 E não esqueçamos as obras de misericórdia espiritual: 

aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, admoestar os 

pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar 

com paciência as pessoas molestas, rezar a Deus pelos vivos e 

defuntos 
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O ANO DA MISERICÓRDIA DO SENHOR 

 Na sinagoga de Nazaré, Jesus se diz enviado também para 

proclamar um ano de misericórdia do Senhor 

 Um ano de misericórdia é o que nós desejamos viver 

 Devemos levar uma palavra e um gesto de consolação aos 

pobres, anunciar a libertação aos prisioneiros das novas 

escravidões da sociedade, devolver a vista a quem já não 

consegue ver porque vive curvado sobre si mesmo, e 

restituir dignidade àqueles que dela se viram privados 

  Quem pratica a misericórdia, faça-o com alegria (Rm 12, 8) 
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TEMPO DA QUARESMA 
MOTIVAÇÕES PROFÉTICAS 

 A Quaresma deste Ano seja vivida mais intensamente para 

celebrar e experimentar a misericórdia de Deus 

 Sois um Deus que perdoa o pecado, que não Se obstina na ira 

mas Se compraz em usar de misericórdia. Voltareis para nós e 

tereis compaixão do vosso povo. Apagareis as nossas 

iniquidades e lançareis ao fundo do mar todos os nossos 

pecados (cf. Mq 7, 18-19) 

 Se retirares da tua vida toda a opressão, se repartires o teu 

pão com o faminto e matares a fome ao pobre, a tua luz 

brilhará na escuridão, e as tuas trevas tornar-se-ão como o 

meio-dia (cf. Is 58, 6-11) 
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TEMPO DA QUARESMA 
24 HORAS PARA O SENHOR 

 Esta iniciativa, que será celebrada na sexta-feira e no sábado 

anteriores ao IV Domingo, deve ser incrementada nas dioceses 

 Os confessores sejam um verdadeiro sinal da misericórdia do Pai 

 Ser confessor é participar da mesma missão de Jesus e ser sinal 

da continuidade de um amor divino que perdoa e salva 

 Os confessores são chamados a estreitar a si aquele filho 

arrependido que volta a casa e a exprimir a alegria por o ter 

reencontrado 

 Os confessores são chamados a ser o sinal do primado da 

misericórdia 
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TEMPO DA QUARESMA 
MISSIONÁRIOS DA MISERICÓRDIA 

 Na Quaresma, é minha intenção enviar os Missionários da 

Misericórdia. Serão sinal vivo de como o Pai acolhe a todos 

aqueles que procuram seu perdão, missionários da misericórdia 

que se farão fonte de libertação, para superar os obstáculos 

e retomar a vida nova do Batismo 

 Os missionários vivam esta chamada, fixando o olhar em Jesus 

misericordioso e fiel 

 Peço aos bispos que convidem e acolham estes Missionários, 

para que sejam pregadores convincentes da misericórdia. 

Organizem missões populares, de modo que estes Missionários 

sejam anunciadores da alegria do perdão 18 



MISERICÓRDIA E CONVERSÃO 

 Que a palavra do perdão possa chegar a todos e a 

chamada para experimentar a misericórdia não deixe 

ninguém indiferente. O meu convite à conversão 

dirige-se, com insistência ainda maior, àquelas 

pessoas que estão longe da graça de Deus pela sua 

conduta de vida 

 O mesmo convite chegue também às pessoas fautoras ou 

cúmplices de corrupção. Esta praga putrefacta da 

sociedade é um pecado grave que brada aos céus, porque 

mina as próprias bases da vida pessoal e social 
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MISERICÓRDIA E CONVERSÃO  

 Este é o momento favorável para mudar de vida! 

Permanecer no caminho do mal é fonte apenas de ilusão e 

tristeza. Deus não se cansa de estender a mão 

 Justiça e misericórdia são duas dimensões duma única 

realidade que se desenvolve até atingir o seu clímax na 

plenitude do amor. A justiça é entendida normalmente 

como a observância da Lei e o comportamento conforme aos 

mandamentos de Deus 

 Para superar a perspectiva legalista, é preciso lembrar 

que, na SE, a justiça é abandonar-se confiante à vontade 

de Deus 
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MISERICÓRDIA E CONVERSÃO  

 Jesus fala mais vezes da importância da fé que da 

observância da lei. Prefiro a misericórdia ao 

sacrifício. Porque Eu não vim chamar os justos, mas os 

pecadores (Mt 9, 13) 

 Eu quero a misericórdia e não os sacrifícios (Os 6, 

6). Jesus afirma que, a partir de agora, a regra de 

vida dos seus discípulos deverá ser aquela que prevê 

o primado da misericórdia. 

 A misericórdia revela-se como dimensão fundamental da 

missão de Jesus, que vai além da lei 
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MISERICÓRDIA E CONVERSÃO  

 Antes de encontrar Cristo, Paulo se dedicava a servir de 

maneira irrepreensível a justiça da lei (cf. Fl 3, 6). A 

sua compreensão da justiça muda radicalmente: agora põe 

no primeiro lugar a fé, e não a lei 

 A misericórdia não é contrária à justiça, mas exprime o 

comportamento de Deus para com o pecador, oferecendo-lhe 

uma nova possibilidade de se arrepender, converter e 

acreditar 

  A ira de Deus dura um instante, ao passo que a sua 

misericórdia é eterna 
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MISERICÓRDIA E CONVERSÃO  

 Se Deus se detivesse na justiça, seria como todos os 

homens que clamam pelo respeito da lei. Deus, com a 

misericórdia e o perdão, passa além da justiça 

 Ele engloba-a e supera-a num evento superior onde se 

experimenta o amor, que está na base duma verdadeira 

justiça 

 A justiça de Deus é a misericórdia concedida a todos 

como graça, em virtude da morte e ressurreição de Jesus 

Cristo 

 Portanto, a Cruz de Cristo é o juízo de Deus, porque nos 

oferece a certeza do amor e da vida nova 
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INDULGÊNCIA 

 O Jubileu inclui também o referimento à indulgência. 

Esta, no Ano Santo da Misericórdia, adquire uma 

relevância particular. Sabemos que somos chamados à 

perfeição (cf. Mt 5, 48), mas sentimos fortemente o 

peso do pecado. Apesar do perdão, carregamos na nossa 

vida as contradições que são consequência dos nossos 

pecados.  

 A misericórdia de Deus torna-se indulgência do Pai 

que, através da Esposa de Cristo, alcança o pecador 

perdoado e liberta-o de qualquer resíduo das 

consequências do pecado 
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INDULGÊNCIA 

 A Igreja vive a comunhão dos Santos. A sua 

santidade vem em ajuda da nossa fragilidade, 

e assim a Mãe-Igreja, com a sua oração e a 

sua vida, é capaz de acudir à fraqueza de uns 

com a santidade de outros 

  A indulgência é experimentar a santidade da 

Igreja que participa em todos os benefícios 

da redenção de Cristo 
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MISERICÓRDIA E DIÁLOGO 

 A misericórdia possui uma valência que 

ultrapassa as fronteiras da Igreja. Ela 

relaciona-nos com o judaísmo e o islamismo, 

que a consideram um dos atributos mais 

marcantes de Deus 

 Possa este Ano Jubilar, vivido na 

misericórdia, favorecer o encontro com estas 

religiões e com as outras nobres tradições 

religiosas 26 



MARIA E O ANO SANTO 

 O pensamento volta-se agora para a Mãe da Misericórdia. 

Na sua vida, tudo foi plasmado pela presença da 

misericórdia feita carne. A Mãe do Crucificado 

Ressuscitado entrou no santuário da misericórdia divina, 

porque participou intimamente no mistério do seu amor 

 Maria foi preparada desde sempre, pelo amor do Pai, para 

ser Arca da Aliança entre Deus e os homens. O seu 

cântico de louvor foi dedicado à misericórdia que se 

estende de geração em geração (Lc 1, 50) 

 Ao pé da cruz é testemunha das palavras de perdão que 

saem dos lábios de Jesus 
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CONCLUSÃO 

 Será um Ano Santo para viver a misericórdia que o Pai 

estende sobre nós. Neste Jubileu, deixemo-nos surpreender 

por Deus. A Igreja sente a urgência de anunciar a 

misericórdia de Deus. Sabe que a sua missão primeira, é a 

de introduzir a todos no grande mistério da misericórdia 

de Deus, contemplando o rosto de Cristo 

 Do coração da Trindade, do íntimo mais profundo do 

mistério de Deus, brota e flui incessantemente a grande 

torrente da misericórdia. Esta fonte nunca poderá esgotar-

se, por maior que seja o número daqueles que dela se 

abeirem 
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CONCLUSÃO 

 Neste Ano Jubilar, que a Igreja se faça eco da 

Palavra de Deus que ressoa, forte e convincente, 

como uma palavra e um gesto de perdão, apoio, 

ajuda, amor 

 Que ela nunca se canse de oferecer misericórdia e 

seja sempre paciente a confortar e perdoar.  

 Que a Igreja se faça voz de cada homem e mulher e 

repita com confiança e sem cessar: Lembra-te, 

Senhor, da tua misericórdia e do teu amor, pois 

eles existem desde sempre (SL 24, 6) 
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