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INTRODUÇÃO

o presente livreto visa ajudar os fiéis a participar do ano 
santo da misericórdia. ao anunciar o ano san-

to, que é um Jubileu, o Papa Francisco teve como objetivo 
responder ao clamor de tantos sofridos neste mundo, que 
buscam misericórdia junto a deus e à igreja, bem como re-
novar as comunidades eclesiais mediante o exercício concreto 
da misericórdia. Há milhões e milhões de pobres, excluídos, 
injustiçados, humilhados, sem teto, sem trabalho, sem terra, 
descartados, doentes, sofridos, em busca de ajuda, solidarie-
dade, consolo e calor humano, bem como os arrependidos de 
seus pecados e crimes em busca de perdão e de encorajamento 
para saírem do mal. 

o Papa Francisco, no ano santo, convoca todos nós a 
buscar a misericórdia e o perdão de deus, mas, ao mesmo 
tempo, praticar a misericórdia com os sofridos. 

este livreto propõe alguns temas referentes à programação 
do ano santo e ao próprio tema da misericórdia.

o texto cita muitas vezes o documento Misericordiae Vul-
tus (Jesus é o rosto da misericórdia do Pai), pelo qual o Papa 
proclamou o ano santo. estas citações terão como sigla mV. 

Cardeal Dom Cláudio Hummes
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1.
O QUE É 
UM ANO SANTO?

o Papa Francisco proclamou o ano santo da misericórdia, 
que começa dia 8 de dezembro de 2015 e vai até 29 de 

novembro de 2016. o santo Padre acrescenta, dizendo que se 
trata de um Jubileu extraordinário. assim, podemos chamá-lo 
de ano santo ou ano Jubilar. 

o que é um ano santo? sua origem está na Bíblia. 
deus estabeleceu, para o povo judaico, a celebração de um 
ano santo a cada cinquenta anos. Podemos ler isso no Le-
vítico, que faz parte do antigo testamento, capítulo 25. Por 
que a cada cinquenta anos? isso tem a ver com a criação. 
deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou, 
segundo a Bíblia. daí surgiu a semana de sete dias. seis de 
trabalho e o sétimo, dia de descanso, chamado sábado, dia 
santo prescrito aos judeus, porque, ao sétimo dia da criação, 
deus descansou. Por essa razão, para os judeus o sábado é o 
dia santo da semana, em que se descansa e se louva a deus. 
os cristãos transferiram o dia santo para o primeiro dia da 
semana, pois foi neste dia que Jesus cristo ressuscitou dos 
mortos e começou um novo tempo, uma nova criação. este 
dia da semana os cristãos chamaram de domingo, que signi-
fica o dia do senhor.

mas por que o ano santo devia ser celebrado a cada 
cinquenta anos? Por causa do número sete, os sete dias da 
semana, os sete dias da criação. ora, sete vezes sete anos são 
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quarenta e nove anos. o ano seguinte, o ano cinquenta, era 
então o ano santo. este ano santo se anunciava por trombetas, 
que, na língua da Bíblia, se chamavam yobel. daí vem nossa 
palavra Jubileu e, em consequência, o ano santo também pode 
ser chamado de Jubileu ou ano Jubilar.

o Livro do Profeta isaías (61,1-2) também fala do ano 
santo. Jesus cita o texto de isaías, no evangelho de Lucas 
(4,18-19). ele, Jesus, o messias, diz que veio proclamar o ano 
santo definitivo. a igreja assumiu esta tradição e passou a 
celebrar anos santos, Jubileus. no percurso dos séculos, são 
anos Jubilares os anos cinquentenários e também os cente-
nários e os milenários. o povo cristão fala também de Jubileu 
quando celebra os vinte e cinco anos, porque vinte e cinco 
é a metade de cinquenta! além disso, a igreja, por motivos 
importantes, tem celebrado anos santos extraordinários, isto 
é, que não estão no calendário dos cinquenta. o ano santo 
da misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco, é um ano 
santo extraordinário.

f
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2.
FRANCISCO, 
O PAPA DA MISERICÓRDIA

não há nenhum exagero em chamar Francisco de “Pa- 
pa da misericórdia”. Já no primeiro domingo depois de 

sua eleição, na hora do Angelus, ao meio-dia de 17 de março 
de 2013, ele dizia ao povo feliz e atento na Praça são Pedro, 
em roma: 

irmãos e irmãs, o rosto de deus é o rosto de um pai mi-
sericordioso, que sempre tem paciência. Já pensastes na 
paciência de deus, na paciência que ele tem com cada um 
de nós? É a sua misericórdia. sempre tem paciência, tanta 
paciência: compreende-nos; está à nossa espera; não se 
cansa de nos perdoar, se soubermos voltar para ele com 
o coração contrito. “Grande é a misericórdia do senhor”, 
diz o salmo. 

e, citando um livro do cardeal Kasper, que havia lido 
naqueles dias, o Papa acrescentou: 

o cardeal Kasper diz que a melhor sensação que podemos ter 
é sentir misericórdia: essa palavra muda tudo, muda o mun-
do. um pouco de misericórdia torna o mundo menos frio e 
mais justo. Precisamos compreender bem essa misericórdia 
de deus, esse Pai misericordioso que tem tanta paciência... 
recordemos o profeta isaías, quando afirma: “mesmo que 
os nossos pecados fossem vermelhos como escarlate, o amor 
de deus os tornaria brancos como a neve”.
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a misericórdia é um dos temas centrais ao qual o Papa 
Francisco volta constantemente. no documento de procla-
mação do ano santo da misericórdia, Misericordiae Vultus, 
ele declara: 

Jesus cristo é o rosto da misericórdia do Pai... Precisamos 
sempre contemplar o mistério da misericórdia. É fonte de 
alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação... 
misericórdia é o ato último e supremo pelo qual deus vem 
ao nosso encontro... misericórdia é o caminho que une 
deus e o ser humano, porque nos abre o coração para a 
esperança de sermos amados para sempre, apesar do nosso 
pecado (mV, 2). 

mais adiante, ao falar da igreja e de como ela deve praticar 
a misericórdia, diz: 

a arquitrave que suporta a vida da igreja é a misericórdia. 
toda a sua ação pastoral deveria estar envolvida pela ternura, 
quando se dirige aos que creem. no anúncio e testemunho 
que oferece ao mundo, nada pode ser desprovido da mi-
sericórdia. a credibilidade da igreja passa pela estrada do 
amor misericordioso e compassivo... talvez por demasiado 
tempo tenhamos esquecido de apontar e viver o caminho 
da misericórdia (mV, 10). 
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