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10. A arquitrave que suporta a vida da Igreja é a misericórdia. Toda a sua ação 
pastoral deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige aos crentes; no 
anúncio e testemunho que oferece ao mundo, nada pode ser desprovido de 
misericórdia. A credibilidade da Igreja passa pela estrada do amor misericordioso e 
compassivo. A Igreja «  vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia».
[8] Talvez, demasiado tempo, nos tenhamos esquecido de apontar e viver o caminho 
da misericórdia. Por um lado, a tentação de pretender sempre e só a justiça fez 
esquecer que esta é apenas o primeiro passo, necessário e indispensável, mas a Igreja 
precisa de ir mais além a fim de alcançar uma meta mais alta e significativa. Por outro 
lado, é triste ver como a experiência do perdão na nossa cultura vai rareando cada vez 
mais. Em certos momentos, até a própria palavra parece desaparecer. Todavia, sem o 
testemunho do perdão, resta apenas uma vida infecunda e estéril, como se se vivesse 
num deserto desolador. Chegou de novo, para a Igreja, o tempo de assumir o anúncio 
jubiloso do perdão. É o tempo de regresso ao essencial, para cuidar das fraquezas e 
dificuldades dos nossos irmãos. O perdão é uma força que ressuscita para nova vida e 
infunde a coragem para olhar o futuro com esperança. 

11. Não podemos esquecer o grande ensinamento que ofereceu São João Paulo II com 
a sua segunda encíclica, a Dives in misericordia, que então surgiu inesperada 
suscitando a surpresa de muitos pelo tema que era abordado. Desejo recordar 
especialmente dois trechos. No primeiro deles, o Santo Papa assinalava o 
esquecimento em que caíra o tema da misericórdia na cultura dos nossos dias: « A 
mentalidade contemporânea, talvez mais que a do homem do passado, parece opor-se 
ao Deus de misericórdia e, além disso, tende a separar da vida e a tirar do coração 
humano a própria 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 nunca antes verificado na história, se tornou senhor da terra, a 
subjugou e a dominou (cf. Gn 1, 28). Um tal domínio sobre a terra, entendido por 
vezes unilateral e superficialmente, parece não deixar espaço para a misericórdia. (...) 
Por esse motivo, na hodierna situação da Igreja e do mundo, muitos homens e muitos 
ambientes guiados por um vivo sentido de fé, voltam-se quase espontaneamente, por 
assim dizer, para a misericórdia de Deus ».[9] 

Além disso, São João Paulo II motivava assim a urgência de anunciar e testemunhar a 
misericórdia no mundo contemporâneo: « Ela é ditada pelo amor para com o homem, 
para com tudo o que é humano e que, segundo a intuição de grande parte dos 
contemporâneos, está ameaçado por um perigo imenso. O próprio mistério de Cristo 
(...) obriga-me igualmente a proclamar a misericórdia como amor misericordioso de 
Deus, revelada também no mistério de Cristo. Ele me impele ainda a apelar para esta 
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misericórdia e a implorá-la nesta fase difícil e crítica da história da Igreja e do 
mundo ».[10] Tal ensinamento é hoje mais actual do que nunca e merece ser retomado 
neste Ano Santo. Acolhamos novamente as suas palavras: « A Igreja vive uma vida 
autêntica quando professa e proclama a misericórdia, o mais admirável atributo do 
Criador e do Redentor, e quando aproxima os homens das fontes da misericórdia do 
Salvador, das quais ela é depositária e dispensadora ».[11] 

12. A Igreja tem a missão de anunciar a misericórdia de Deus, coração pulsante do 
Evangelho, que por meio dela deve chegar ao coração e à mente de cada pessoa. A 
Esposa de Cristo assume o comportamento do Filho de Deus, que vai ao encontro de 
todos sem excluir ninguém. No nosso tempo, em que a Igreja está comprometida na 
nova evangelização, 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 sua 
linguagem e os seus gestos, para penetrarem no coração das pessoas e desafiá-las a 
encontrar novamente a estrada para regressar ao Pai, devem irradiar misericórdia. 

A primeira verdade da Igreja é o amor de Cristo. E, deste amor que vai até ao perdão e 
ao dom de si mesmo, a Igreja faz-se serva e mediadora junto dos homens. Por isso, 
onde a Igreja estiver presente, aí deve ser evidente a misericórdia do Pai. Nas nossas 
paróquias, nas comunidades, nas associações e nos movimentos – em suma, onde 
houver cristãos –, qualquer pessoa deve poder encontrar um oásis de misericórdia. 

15. 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. Quantas situações de precariedade e 
sofrimento presentes no mundo atual! Quantas feridas gravadas na carne de muitos 
que já não têm voz, porque o seu grito foi esmorecendo e se apagou por causa da 
indiferença dos povos ricos. 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. Não nos deixemos 
cair na indiferença que humilha, na habituação que anestesia o espírito e impede de 
descobrir a novidade, no cinismo que destrói. Abramos os nossos olhos para ver as 
misérias do mundo, as feridas de tantos irmãos e irmãs privados da própria dignidade 
e sintamo-nos desafiados a escutar o seu grito de ajuda. As nossas mãos apertem as 
suas mãos e estreitemo-los a nós para que sintam o calor da nossa presença, da 
amizade e da fraternidade. Que o seu grito se torne o nosso e, juntos, possamos 
romper a barreira de indiferença que frequentemente reina soberana para esconder a 
hipocrisia e o egoísmo. 

É meu vivo desejo que o povo cristão reflicta, durante o Jubileu, sobre as obras de 
misericórdia corporal e espiritual. Será uma maneira de acordar a nossa consciência, 
muitas vezes adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar cada vez mais no 
coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina. A 
pregação de Jesus apresenta-nos estas obras de misericórdia, para podermos perceber 
se vivemos ou não como seus discípulos. 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 
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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. 

Não podemos escapar às palavras do Senhor, com base nas quais seremos julgados: se 
demos de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede; se acolhemos o 
estrangeiro e vestimos quem está nu; se reservamos tempo para visitar quem está 
doente e preso (cf. Mt 25, 31-45). De igual modo ser-nos-á perguntado se ajudamos a 
tirar da dúvida, que faz cair no medo e muitas vezes é fonte de solidão; se fomos 
capazes de vencer a ignorância em que vivem milhões de pessoas, sobretudo as 
crianças desprovidas da ajuda necessária para se resgatarem da pobreza; se nos 
detivemos junto de quem está sozinho e aflito; se perdoamos a quem nos ofende e 
rejeitamos todas as formas de ressentimento e ódio que levam à violência; se tivemos 
paciência, a exemplo de Deus que é tão paciente conosco; enfim se, na oração, 
confiamos ao Senhor os nossos irmãos e irmãs. Em cada um destes « mais pequeninos
 », está presente o próprio Cristo. A sua carne torna-se de novo visível como corpo 
martirizado, chagado, flagelado, desnutrido, em fuga  ... a fim de ser reconhecido, 
tocado e assistido cuidadosamente por nós. Não esqueçamos as palavras de São João 
da Cruz: « Ao entardecer desta vida, examinar-nos-ão no amor ».[12] 

16. No Evangelho de Lucas, encontramos outro aspecto importante para viver, com 
fé, o Jubileu. Conta o evangelista que Jesus voltou a Nazaré e ao sábado, como era 
seu costume, entrou na sinagoga. Chamaram-No para ler a Escritura e comentá-la. A 
passagem era aquela do profeta Isaías onde está escrito: « O espírito do Senhor Deus 
está sobre mim, porque o Senhor me ungiu: enviou-me para levar a boa-nova aos que 
sofrem, para curar os desesperados, para anunciar a libertação aos exilados e a 
liberdade aos prisioneiros; para proclamar um ano de misericórdia do 
Senhor » (61,1-2). «Um ano de misericórdia»: isto é o que o Senhor anuncia e que nós 
desejamos viver. Este Ano Santo traz consigo a riqueza da missão de Jesus que ressoa 
nas palavras do Profeta: levar uma palavra e um gesto de consolação aos pobres, 
anunciar a libertação a quantos são prisioneiros das novas escravidões da sociedade 
contemporânea, devolver a vista a quem já não consegue ver porque vive curvado 
sobre si mesmo, e restituir dignidade àqueles que dela se viram privados. A pregação 
de Jesus torna-se novamente visível nas respostas de fé que o testemunho dos cristãos 
é chamado a dar. Acompanhem-nos as palavras do Apóstolo: «Quem pratica a 
misericórdia, faça-o com alegria» (Rm 12,8). 

25. 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, deixemo-
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. A Igreja sente, 
fortemente, a urgência de anunciar a misericórdia de Deus. A sua vida é autêntica e 
credível, quando faz da misericórdia seu convicto anúncio. Sabe que a sua missão 
primeira, sobretudo numa época como a nossa cheia de grandes esperanças e fortes 
contradições, é a de introduzir a todos no grande mistério da misericórdia de Deus, 
contemplando o rosto de Cristo. A Igreja é chamada, em primeiro lugar, a ser 
verdadeira testemunha da misericórdia, professando-a e vivendo-a como o centro da 
Revelação de Jesus Cristo. Do coração da Trindade, do íntimo mais profundo do 
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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. Sempre que alguém tiver necessidade poderá aceder a ela, porque a 
misericórdia de Deus não tem fim. Quanto insondável é a profundidade do mistério 
que encerra, tanto é inesgotável a riqueza que dela provém. 

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 25/24,6).
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