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 Em 13 de março deste ano de 
2015 o Papa Francisco anun-
ciou ter decidido proclamar 
um Jubileu extraordinário que 
tenha no seu centro a miseri-
córdia de Deus. 

O anúncio solene e oficial aconte-
ceu em 12 de abril, segundo domingo 
da Páscoa, que, por iniciativa de S. João 
Paulo II, passou a designar-se Domingo 
da Divina Misericórdia.

Durante esse ano as leituras para 
os domingos do tempo comum serão 
extraídas do Evangelho de S. Lucas, «o 
evangelista da misericórdia», que nar-
ra parábolas como a da ovelha perdida, 
da moeda perdida, do pai misericordio-
so (impropriamente chamada do filho 
pródigo).

O Ano Santo da Misericórdia principia 
em 08 de dezembro do ano em curso, 
solenidade da Imaculada Conceição e 
data em que se comemora o cinquente-
nário do encerramento do Concílio Ecu-
ménico do Vaticano II, e termina em 20 
de novembro de 2016, Domingo de Nos-
so Senhor Jesus Cristo Rei do Universo e 
«rosto vivo da misericórdia do Pai».

Este Ano Santo tem como grande ob-
jetivo ajudar as pessoas a tomarem cada 

vez mais consciência da misericórdia de 
Deus, sempre disposto a acolher e a per-
doar quem se lhe dirige e está arrependi-
do dos erros cometidos. 

«Pensei muitas vezes, disse o Papa, 
no modo como a Igreja pode tornar mais 
evidente a sua missão de ser testemu-
nha da misericórdia. É um caminho que 
começa com uma conversão espiritual; e 
devemos percorrer este caminho. Por isso 
decidi proclamar um Jubileu extraordinário 
que tenha no seu centro a misericórdia de 
Deus. Será um Ano Santo da Misericórdia. 
Queremos vivê-lo à luz da palavra do Se-
nhor: ‘Sede misericordiosos como o Pai’ 
(cf. Lc 6, 36). E isto sobretudo para os con-
fessores! Muita misericórdia!».

«Estou certo, disse também, de que 
toda a Igreja, que tem tanta necessidade 
de receber misericórdia, porque somos 
pecadores, poderá encontrar neste Ju-
bileu a alegria para redescobrir e tornar 
fecunda a misericórdia de Deus, com a 
qual cada um de nós está chamado a dar 
conforto a todos os homens e mulheres 
do nosso tempo».

Aos Bispos dos Estados Unidos da 
América do Norte disse em 23 de setem-
bro o Santo Padre: «O Ano Santo da Mi-
sericórdia, já iminente, ao introduzir-nos 
na profundidade inexaurível do Coração 
divino onde não habita qualquer divisão, 
seja para todos uma ocasião privilegiada 
para reforçar a comunhão, aperfeiçoar a 
unidade, reconciliar as diferenças, per-
doar-se uns aos outros e superar qual-
quer facção, de modo que assim brilhe a 
vossa luz como «a cidade situada sobre 
um monte» (Mt 5, 14).»

• Igreja, sinal 
da misericórdia do Pai

Na homilia proferida em 11 de abril, na 
Basílica de S. Pedro, o Papa Francisco su-
blinhou as razões que o levaram a pro-
clamar o Jubileu da Misericórdia:

«Presente no coração de muitos está 
esta pergunta: Por que motivo um Jubileu 
da Misericórdia, hoje? 

Simplesmente porque a Igreja é cha-
mada, neste tempo de grandes mudan-

ças epocais, a oferecer mais vigorosa-
mente os sinais da presença e proximi-
dade de Deus. 

Este não é o tempo para nos deixar-
mos distrair, mas para o contrário: per-
manecermos vigilantes e despertarmos 
em nós a capacidade de fixar o essencial. 

É o tempo para a Igreja reencontrar o 
sentido da missão que o Senhor lhe con-
fiou no dia de Páscoa: ser sinal e instru-
mento da misericórdia do Pai (cf. Jo 20, 
21-23). 

Ano Santo da 
 Misericórdia
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Por isso, o Ano Santo deverá manter 
vivo o desejo de individuar os inúmeros si-
nais da ternura que Deus oferece ao mun-
do inteiro, e sobretudo a quantos estão 
na tribulação, vivem sozinhos e abando-
nados, e também sem esperança de ser 
perdoados e sentir-se amados pelo Pai. 

Um Ano Santo para sentirmos inten-
samente em nós a alegria de ter sido 
reencontrados por Jesus, que veio, como 
Bom Pastor, à nossa procura, porque nos 
tínhamos extraviado. 

Um Jubileu para nos darmos conta do 
calor do seu amor, quando nos carrega 
aos seus ombros e nos traz de volta à 
casa do Pai».

• Anunciar 
a misericórdia de Deus

A Bula de proclamação do Ano Santo, 
«Misericordiae vultus (O rosto da mi-
sericórdia)», tem a data de 11 de abril, 
véspera do II Domingo da Páscoa ou da 
Divina Misericórdia. 

Ano Santo deverá 
manter vivo o desejo 
de individuar os 
inúmeros sinais da 
ternura que Deus 
oferece ao mundo 
inteiro.

“Ninguém 
pode ser 
excluído da 
misericórdia 
de Deus”
Papa Francisco



No número 25 o Papa Francisco diz o 
que espera desta sua iniciativa: 

 «Será 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 surpreen-
der por Deus. Ele nunca Se cansa de es-
cancarar a porta do seu coração, para 
repetir que nos ama e deseja partilhar 
connosco 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 primei-
ra, sobretudo numa época como a nos-
sa 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». 

«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. 

• Assumir o anúncio  
jubiloso do perdão

No número 9 da mesma Bula o Papa 
convida os cristãos a serem misericor-
diosos uns para com os outros e a sabe-
rem perdoar. 

«Onde a Igreja estiver presente, aí 
deve ser evidente a misericórdia do Pai», 
escreve, depois, no número 12. 

E continua: «Nas nossas paróquias, nas 
comunidades, nas associações e nos mo-
vimentos – em suma, onde 
houver cristãos –, qual-
quer pessoa deve 

A credibilidade da Igreja passa pela es-
trada do amor misericordioso e compas-
sivo. A Igreja «vive um desejo inexaurível 
de oferecer misericórdia». 

Talvez, demasiado tempo, nos te-
nhamos 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 indispensá-
vel, mas a Igreja precisa de ir mais além 
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Que ela nunca se canse de oferecer 
misericórdia e seja sempre paciente a 
confortar e perdoar. 

Que a Igreja se faça voz de cada ho-
mem 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).

«Este Ano Santo, escreve o Papa no 
número 16 da referida Bula,  traz consi-
go 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 contemporâ-
nea, devolver a vista a 
quem já não consegue 
ver porque vive cur-
vado sobre si mes-
mo, e restituir dig-
nidade àqueles 
que dela se vi-
ram privados».

poder encontrar um oásis de mi-
sericórdia».

A credibilidade da Igreja passa pela 
estrada do amor misericordioso, lê-se no 
número 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 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 pró-
pria palavra parece desaparecer. Todavia, 
sem o testemunho do perdão, resta ape-
nas uma vida infecunda e estéril, como 
se se vivesse num deserto desolador. 

Chegou de novo, para a Igreja, o tem-
po de assumir o anúncio jubiloso do per-
dão. 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».

• Seremos julgados  
pelo amor

A prática da misericórdia exige se pres-
te uma atenção particular aos mais ca-
renciados.

Escreve o Papa no número 15 da Bula:
«Neste Ano Santo, poderemos fa-
zer a experiência de abrir o coração 

àqueles que vivem nas mais va-
riadas periferias existenciais, que 
muitas vezes o mundo contem-
porâneo cria de forma dramática. 

Quantas situações de preca-
riedade e sofrimento presentes 
no mundo actual! Quantas feri-
das gravadas na carne de mui-
tos que já não têm voz, porque o 
seu grito foi esmorecendo e se 
apagou por causa da indiferen-
ça dos povos ricos. 

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

cuidar destas feridas, ali-
viá-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 anes-
tesia 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 digni-
dade e sintamo-nos desafiados a escu-
tar 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».
«Não podemos escapar, 

prossegue o Papa Fran-
cisco, 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 pes-
soas, 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 le-
vam à violência; se tivemos paciência, a 
exemplo de Deus que é tão paciente con-
nosco; 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 mar-
tirizado, chagado, flagelado, desnutrido, 
em fuga ... a fim de ser reconhecido, to-
cado e assistido cuidadosamente por nós.

Não esqueçamos as palavras de São 
João da Cruz: «Ao entardecer desta vida, 
examinar-nos-ão no amor».

• O sacramento 
da Reconciliação

O Ano Santo é um convite à conversão, 
dirigido a todos, mas «com insistência 
ainda maior àquelas pessoas que estão 
longe da graça de Deus pela sua condu-
ta de vida», escreve o Papa Francisco no 
número 19 da Bula de proclamação.

Isto exige se ponha «novamente o 
sacramento da Reconciliação no centro, 
porque permite tocar sensivelmente a 
grandeza da misericórdia. Será, para 
cada penitente, fonte de verdadeira paz 
interior», escreve no número 17.



Por isso, escreve: «não me cansarei 
jamais de insistir com os confessores 
para que sejam um verdadeiro sinal da 
misericórdia do Pai. 

Ser confessor não se improvisa. Tor-
namo-nos tal quando começamos, nós 
mesmos, por nos fazer penitentes em 
busca do perdão. 

Nunca esqueçamos que ser confessor 
significa participar da mesma missão de 
Jesus e ser sinal concreto da continuida-
de de um amor divino que perdoa e salva. 

Cada um de nós recebeu o dom do 
Espírito Santo para o perdão dos pe-
cados; disto somos responsáveis. 

Nenhum de nós é senhor do 
sacramento, mas apenas servo 
fiel do perdão de Deus. Cada 
confessor deverá acolher os 
fiéis como o pai na parábola 
do filho pródigo: um pai que 
corre ao encontro do filho, 
apesar de lhe ter dissipa-
do os bens. Os confes-
sores são chamados 
a estreitar a si 

para que entre em profundidade na ri-
queza deste mistério tão fundamental 
para a fé. 

Serão sacerdotes a quem darei autori-
dade de perdoar mesmo os pecados re-
servados à Sé Apostólica, para que 
se torne evidente a amplitu-
de do seu mandato. 

Serão sobretudo 
sinal vivo de 

para a Promoção da Nova Evangelização, 
o Papa Francisco informava ter decidido 
«conceder a todos os sacerdotes para o 
Ano Jubilar a faculdade de absolver do 
pecado do aborto quantos o cometeram 
e, arrependidos de coração, pedirem que 
lhes seja perdoado».

• Logotipo

O Presidente do Pontifício Conselho para 
a Promoção da Nova Evangelização, D. 
Rino Fisichella, apresentou em 05 de 
maio o logotipo do Jubileu, que represen-
ta uma “suma teológica” da misericórdia 
e do lema que o acompanha. É obra do 
padre jesuíta M. I. Rupnik.

No lema, tirado de Lc 6,36, Miseri-
cordiosos como o Pai, propõe-se viver a 
misericórdia seguindo o exemplo do Pai, 

• Calendário

Dom Rino Fisichella apresentou ainda o 
calendário das celebrações, que têm iní-
cio oficialmente em 8 de dezembro deste 
ano:

 “Quisemos que o primeiro evento 
fosse dedicado a todos aqueles que tra-
balham na peregrinação, de 19 a 21 de 
janeiro de 2016. É um sinal que preten-
demos dar para deixar claro que o Ano 
Santo é uma verdadeira peregrinação e 
deve ser vivido como tal. Pediremos aos 
peregrinos para fazer um percurso a pé, 
preparando-se assim para atravessar 
a Porta Santa com o espírito de fé e de 
devoção.”

No dia 3 de abril haverá uma celebra-
ção destinada a todas as pessoas que se 
reveem na espiritualidade da misericór-
dia (movimentos, associações, institutos 
religiosos). 

Todas as pessoas do voluntariado ca-
ritativo, por sua vez, serão convocadas 
no dia 4 de setembro. 

aquele filho arrependido que volta a casa e 
a exprimir a alegria por o ter reencontrado. 

Não nos cansemos de ir também ao en-
contro do outro filho, que ficou fora incapaz 
de se alegrar, para lhe explicar que o seu 
juízo severo é injusto e sem sentido diante 
da misericórdia do Pai que não tem limites. 

Não hão de fazer perguntas imperti-
nentes, mas como o pai da parábola in-
terromperão o discurso preparado pelo 
filho pródigo, porque saberão individuar, 
no coração de cada penitente, a invoca-
ção de ajuda e o pedido de perdão. 

Em suma, os confessores são chama-
dos a ser sempre e por todo o lado, em 
cada situação e apesar de tudo, o sinal do 
primado da misericórdia».

• Missionários  
da misericórdia

O Papa Francisco anuncia, no número 18, a 
intenção  de, na Quaresma deste Ano San-
to, enviar os Missionários da Misericórdia. 

«Serão, escreve, um sinal da solicitu-
de materna da Igreja pelo povo de Deus, 

como o Pai acolhe a todos aqueles que 
andam à procura do seu perdão. 

Serão missionários da misericórdia, 
porque se farão, junto de todos, artífices 
dum encontro cheio de humanidade, fon-
te de libertação, rico de responsabilidade 
para superar os obstáculos e retomar a 
vida nova do Batismo». 

«Peço aos irmãos bispos, escreve o 
Papa, que convidem e acolham estes 
Missionários, para que sejam, antes de 
tudo, pregadores convincentes da mise-
ricórdia. 

Organizem-se, nas dioceses, ‘missões 
populares’, de modo que estes Missio-
nários sejam anunciadores da alegria do 
perdão. 

Seja-lhes pedido que celebrem o sa-
cramento da Reconciliação para o povo, 
para que o tempo de graça, concedido 
neste Ano Jubilar, permita a tantos filhos 
afastados encontrar de novo o caminho 
para a casa paterna». 

O missionário da misericórdia deverá 
ser paciente, bom pregador e bom con-
fessor.

Em carta de 01 de setembro, dirigi-
da ao Presidente do Pontifício Conselho 

que pede para não julgar e não condenar, 
mas perdoar e dar amor e perdão sem 
medida (cf. Lc 6,37-38). 

A imagem mostra o Filho que carrega 
aos seus ombros o homem perdido.

“O desenho é feito de tal forma que 
realça o Bom Pastor que toca profunda-
mente a carne do homem e o faz com tal 
amor capaz de lhe mudar a vida. 

Além disso, há um pormenor que não 
é esquecido: o Bom Pastor, com extrema 
misericórdia, carrega sobre si a humani-
dade, mas os seus olhos confundem-se 
com os do homem.”

A cena é colocada dentro da amêndoa. 
Também esta é uma figura cara da ico-
nografia antiga e medieval que recorda 
a presença das duas naturezas, divina e 
humana, em Cristo. 

As três ovais concêntricas, de cor pro-
gressivamente mais clara para o exte-
rior, sugerem o movimento de Cristo que 
conduz o homem para fora da noite do 
pecado e da morte. 

Por outro lado, a profundidade da cor 
mais escura também sugere o mistério 
do amor do Pai que tudo perdoa.

A esfera da espiritualidade mariana 
terá o seu dia em 9 de outubro para cele-
brar a Mãe da Misericórdia.

Não faltam eventos dedicados espe-
cificamente aos adolescentes crismados: 
24 de abril. E os jovens do mundo inteiro 
são convocados em Cracóvia para a Jor-
nada Mundial da Juventude de 26 a 31 
julho.
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Outro evento será destinado aos diá-
conos que por vocação e ministério são 
chamados a presidir à caridade na vida 
da comunidade cristã. Para eles haverá o 
Jubileu a 29 de maio. 

No 160.º aniversário da Festa do Sa-
grado Coração de Jesus, a 3 de junho, 
celebrar-se-á o Jubileu dos Sacerdotes. 

Em 25 de setembro será o Jubileu dos 
catequistas e das catequistas. 

Em 12 de junho haverá o encontro 
dirigido a todos os doentes, às pessoas 
com deficiência e àqueles que com amor 
e dedicação cuidam deles. 

Em 6 de novembro será celebrado 
o Jubileu dos presos – um evento iné-
dito. Espera-se que não seja realizado 
somente nas prisões, mas está a ser 
estudada a possibilidade de alguns pri-
sioneiros poderem ter a oportunidade de 
celebrar com o Papa Francisco, em São 
Pedro, o seu próprio Ano Santo.

• A indulgência

A celebração do Jubileu da Misericórdia 
é uma oportunidade para beneficiar do 
dom da indulgência

No número 22 da Bula de Proclama-
ção do Ano Santo da Misericórdia o Papa 
Francisco escreveu:

«O Jubileu inclui também o referimen-
to à indulgência. Esta, no Ano Santo da 
Misericórdia, adquire uma relevância par-
ticular. O perdão de Deus para os nossos 
pecados não conhece limites. Na morte 
e ressurreição de Jesus Cristo, Deus tor-
na evidente este seu amor que chega ao 
ponto de destruir o pecado dos homens. 

É possível deixar-se reconciliar com 
Deus através do mistério pascal e da 
mediação da Igreja. Por isso, Deus está 
sempre disponível para o perdão, não Se 
cansando de o oferecer de maneira sem-
pre nova e inesperada. 

No entanto todos nós fazemos expe-
riência 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 po-
der da graça que nos transforma, expe-
rimentamos também a força do pecado 
que nos condiciona. 

Apesar do perdão, carregamos na 
nossa vida as contradições que são con-
sequência dos nossos pecados. 

No sacramento da Reconciliação, 
Deus perdoa os pecados, que são 

verdadeiramente apaga-
dos; mas o cunho ne-

gativo que os peca-
dos deixaram nos 

nossos compor-
tamentos e 

«A Igreja vive a comunhão dos Santos. 
Na Eucaristia, esta comunhão, que é dom 
de Deus, realiza-se como união espiritual 
que nos une, a nós crentes, com os San-
tos e Beatos cujo número é incalculável 
(Ap 7, 4). 

A sua santidade vem em ajuda da nos-
sa fragilidade, e assim a Mãe-Igreja, com 
a sua oração e a sua vida, é capaz de acu-
dir à fraqueza de uns com a santidade de 
outros. 

Portanto, viver a indulgência no Ano 
Santo significa aproximar-se da miseri-
córdia do Pai, com a certeza de que o seu 
perdão cobre toda a vida do crente. 

A indulgência é experimentar a santi-
dade da Igreja que participa em todos os 
benefícios da redenção de Cristo, para 
que o perdão se estenda até às últimas 
consequências aonde chega o amor de 
Deus». 

• Pontos de doutrina 
a recordar

Em maio de 2013 foi publicada a versão 
portuguesa da quarta edição típica do 
Enquirídio das Indulgências, a que se deu 
o nome de Manual das Indulgências. Dele 
transcrevo os parágrafos que se seguem 
com uma numeração minha.

01. Indulgência é a remis-
são, perante Deus, da 
pena temporal pelos 
pecados já perdoados 

quanto à culpa; remissão que o fiel, com 
as disposições devidas e determina-
das condições, alcança por intermédio 
da Igreja, a qual, como dispensadora da 
redenção, distribui e aplica autoritativa-
mente o tesouro das satisfações de Cris-
to e dos Santos. 

02. A indulgência é parcial 
ou plenária conforme 
liberta parcial ou total-
mente da pena tem-

poral devida pelos pecados.

03. O fiel pode lucrar para 
si mesmo as indulgên-
cias, quer parciais quer 
plenárias, ou aplicá-las 

aos defuntos por modo de sufrágio. 

04. Quando, para lucrar a 
indulgência estabele-
cida num determinado 
dia, se requer a visi-

ta de uma igreja ou oratório, esta visita 
pode fazer-se desde o meio-dia da vés-
pera até à meia-noite do dia referido. 

 

05. § 1. Para alguém ser 
capaz de lucrar indul-
gências é preciso ser 
batizado, não estar ex-

comungado, encontrar-se em estado de 

graça ao menos no fim das obras pres-
critas. 

§ 2. Para que a pessoa capaz de lu-
crar indulgências de facto as lucre, deve 
ter pelo menos intenção de as ganhar  e 
cumprir as obras prescritas no tempo es-
tabelecido e do modo devido, segundo o 
teor da concessão. 

06. §. A indulgência ple-
nária pode ser ganha 
uma só vez por dia. 

§ 2. O fiel pode, con-
tudo, ganhar indulgência plenária in ar-
ticulo mortis, ainda que já tenha ganho 
outra no mesmo dia. 

07. A obra prescrita para 
ganhar uma indulgên-
cia plenária anexa a 
uma igreja ou oratório 

é a visita piedosa a estes lugares sagra-
dos, e recitar neles a oração do Senhor 
e o símbolo da fé (Pai-Nosso e Credo), 
a não ser que outra coisa se determine 
nessa concessão.

08. § 1. Para ganhar a 
indulgência plenária, 
além da ausência total 
de qualquer afeto ao 

pecado, mesmo venial, requer-se a rea-
lização da obra indulgenciada e o cum-
primento das três condições seguintes: 
confissão sacramental, comunhão euca-
rística e oração segundo as intenções do 
Sumo Pontífice.

§ 2. Com uma só confissão sacra-
mental podem ganhar-se várias in-
dulgências plenárias; mas com uma só 
comunhão eucarística e uma só oração 
segundo as intenções do Sumo Pontífi-
ce só pode ganhar-se uma indulgência 
plenária. 

§ 3. As três condições podem cum-
prir-se vários dias antes ou depois de 
realizar a obra prescrita; convém, no 
entanto, que a comunhão e a oração 
segundo as intenções do Sumo Pontí-
fice se façam no mesmo dia em que se 
realiza a obra.  

(…)
§5. A condição de orar pelas inten-

ções do Sumo Pontífice é plenamente 
cumprida rezando um Pai-Nosso e uma 
Ave-Maria; podem todavia os fiéis rezar 
qualquer outra oração, conforme a  de-
voção e piedade de cada um. 

09. §1. Não se pode ga-
nhar indulgência com 
uma obra que se 
está obrigado a pra-

ticar por lei ou preceito, a não ser que na 
concessão se diga expressamente outra 
coisa. 

§2. Quem pratica, porém, uma obra 
que lhe foi imposta como penitência sa-
cramental, pode ao mesmo tempo satis-
fazer a penitência e ganhar a indulgência 
anexa a esta obra.

• Hino

O hino oficial do Jubileu da Misericórdia 
foi divulgado em 06 de agosto na inter-
net, no youtube. Principia com uma ex-
pressão tirada do Evangelho de S. Lucas 
(6,36): «Misericordes sicut Pater» (Mise-
ricordiosos como o Pai). 

A letra é do sacerdote jesuíta Eugénio 
Costa e a música, de Paul Inwood.

pensamentos permanece. A misericór-
dia de Deus, porém, é mais forte também 
do que isso. Ela torna-se indulgência do 
Pai que, através da Esposa de Cristo, al-
cança o pecador perdoado e liberta-o de 
qualquer resíduo das consequências do 
pecado, habilitando-o a agir com carida-
de, a crescer no amor em vez de recair no 
pecado».

E continua:
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Igrejas Jubilares na Arquidiocese

Há igrejas jubilares em cada um dos diversos arciprestados:
Amares, na Igreja Paroquial de Ferreiros; 
Barcelos, na Igreja do Senhor Bom Jesus da Cruz; 
Braga, na Catedral e nas basílicas dos Congregados, do Bom Jesus e do Sameiro; 
Cabeceiras de Basto, na Igreja Paroquial de S. Miguel de Refojos; 
Celorico de Basto, na Igreja Paroquial de S. Pedro de Britelo; 
Esposende, na Igreja Paroquial de Santa Maria dos Anjos de Esposende; 
Fafe, na Igreja de S. José; 

Guimarães e Vizela, na Basílica de S. Pedro do Toural;
Póvoa de Lanhoso, na Igreja de Nossa Senhora do Amparo; 
Terras de Bouro, na Basílica de S. Bento da Porta Aberta; 
Vieira do Minho, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Vieira do Minho; 
Vila do Conde/Póvoa de Varzim, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus 
e na Igreja Paroquial de Santa Eulália de Balasar; 
Vila Nova de Famalicão, na Igreja Paroquial de Santo Adrião de Vila Nova de Famalicão (Nova); 
Vila Verde, no Santuário de Nossa Senhora do Alivio.

Na Arquidiocese de Braga a Porta da Misercórdia é aberta na Sé em 13 de dezembro

• Como lucrar  
a indulgência deste Jubileu

Com o propósito de contribuir para que 
a celebração do Ano Santo da Miseri-
córdia «seja para todos os crentes um 
verdadeiro momento de encontro com 
a misericórdia de Deus», o Papa Fran-
cisco, com data de 01 de setembro, en-
viou uma carta ao Presidente do Pon-
tifício Conselho para a Promoção da 
Nova Evangelização. 

Porque pretende que «a indulgên-
cia jubilar  chegue a cada um como uma 
experiência  genuína da misericórdia de 
Deus», indica os locais onde as diversas 
pessoas – incluindo os doentes, as pes-
soas idosas, os sós, os encarcerados – 
podem obter essa indulgência.

Dela transcrevo os parágrafos que se 
seguem:

«1. O meu pensamento dirige-se, em 
primeiro lugar, a todos os fiéis que em 
cada Diocese, ou como peregrinos em 
Roma, viverem a graça do Jubileu. 

Espero que a indulgência jubilar che-
gue a cada um como uma experiência ge-
nuína da misericórdia de Deus, a qual vai 
ao encontro de todos com o rosto do Pai 
que acolhe e perdoa, esquecendo com-
pletamente o pecado cometido. 

Para viver e obter a indulgência os fiéis 
são chamados a realizar uma breve pere-
grinação rumo à Porta Santa, aberta em 
cada Catedral ou nas igrejas estabelecidas 

pelo Bispo diocesano, e nas quatro Basíli-
cas Papais em Roma, como sinal do pro-
fundo desejo de verdadeira conversão. 

Estabeleço igualmente que se possa 
obter a indulgência nos Santuários onde 
se abrir a Porta da Misericórdia e nas 
igrejas que tradicionalmente são identi-
ficadas como Jubilares. 

É importante que este momento es-
teja unido, em primeiro lugar, ao Sacra-
mento da Reconciliação e à celebração 
da santa Eucaristia com uma reflexão 
sobre a misericórdia. 

Será necessário acompanhar estas 
celebrações com a profissão de fé e com 
a oração por mim e pelas intenções que 
trago no coração para o bem da Igreja e 
do mundo inteiro.

2.Penso também em quantos, por di-
versos motivos, estiverem impossibilita-
dos de ir até à Porta Santa, sobretudo os 
doentes e as pessoas idosas e sós, que 
muitas vezes se encontram em condi-
ções de não poder sair de casa. 

Para eles será de grande ajuda viver a 
enfermidade e o sofrimento como expe-
riência de proximidade ao Senhor que no 
mistério da sua paixão, morte e ressur-
reição indica a via mestra para dar senti-
do à dor e à solidão. 

Viver com fé e esperança jubilosa este 
momento de provação, recebendo a co-
munhão ou participando na santa Missa 
e na oração comunitária, inclusive atra-
vés dos vários meios de comunicação, 

será para eles o modo de obter a indul-
gência jubilar. 

O meu pensamento dirige-se também 
aos encarcerados, que experimentam a 
limitação da sua liberdade. 

O Jubileu constituiu sempre a opor-
tunidade de uma grande amnistia, des-
tinada a envolver muitas pessoas que, 
mesmo merecedoras de punição, todavia 
tomaram consciência da injustiça perpe-
trada e desejam sinceramente inserir-se 
de novo na sociedade, oferecendo o seu 
contributo honesto. 

A todos eles chegue concretamente a 
misericórdia do Pai que quer estar próximo 
de quem mais necessita do seu perdão.

Nas capelas dos cárceres poderão ob-
ter a indulgência, e todas as vezes que 
passarem pela porta da sua cela, dirigin-
do o pensamento e a oração ao Pai, que 
este gesto signifique para eles a passa-
gem pela Porta Santa, porque a miseri-
córdia de Deus, capaz de mudar os cora-
ções, consegue também  transformar as 
grades em experiência de liberdade».

• Raízes bíblicas  
do Ano Santo

O Ano do Jubileu, que em 1500, no ponti-
ficado de Alexandre VI,  foi, pela primeira 
vez, chamado Ano Santo, tem profundas 
raízes bíblicas.

Teve início no Antigo Testamento e 
estava regulamentado em livros como: 
Êxodo 23,10-11; Levítico 25,1-28; Deu-
teronómio 15,1-6.

Tem como pano de fundo o modelo 
semanal do Génesis, quando fala da obra 
da Criação. Após seis dias de trabalho, ao 
sétimo Deus descansou.

Era o ano do grande perdão. 
De 7 em 7 anos os Judeus celebravam 

o Ano Sabático.
No sétimo ano – ano sabático – dei-

xava-se repousar   a terra, libertavam-
-se os escravos, perdoavam-se as dívi-
das, as propriedades regressavam aos 
primitivos donos. Tudo isto, em honra 
de Deus.

De 50 em 50 anos celebrava-se o ano 
jubilar, durante o qual eram ampliados os 
usos do ano sabático (Levítico 25,8-55).

Todos os israelitas voltavam à posse 
da terra de seus pais se eventualmente a 
tivessem vendido ou perdido.

Aquele ano devia restabelecer a igual-
dade entre todos os filhos de Israel, 
abrindo novas possibilidades às famílias 
que tinham perdido as suas proprieda-
des, ou até mesmo a liberdade pessoal.

Jesus apresentou-se na sinagoga de 
Nazaré como quem vem realizar o ideal 
do Jubileu (Lucas 4, 18-21). 

Começou por ler o texto de Isaías 
(61,1-2): «O Espírito do Senhor repousa 
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sobre mim, porque o Senhor me ungiu. 
Enviou-me a levar a boa nova aos que 
sofrem, a curar os de coração despeda-
çado, a anunciar a amnistia aos cativos e 
a liberdade aos prisioneiros; a proclamar 
o ano da graça da parte do Senhor». 

Depois acrescentou: «Hoje realiza-se 
esta Escritura que acabais de ouvir».

A palavra jubileu deriva de Jobel, que, 
no sentido primitivo, significava o chifre 
de carneiro, usado como trombeta de 
caça, no solene anúncio ao povo, do ano 
jubilar (Levítico 25,9-10).

• O Ano Santo hoje

O termo jubileu indica júbilo, alegria. A 
Igreja rejubila pela salvação e convida 
todos à alegria, esforçando-se por criar 
as condições necessárias a fim de que a 
força salvadora possa ser comunicada a 
cada um (João Paulo II, «Tertio Millenio 
Adveniente», 16).

O Ano Santo é, hoje, um ano de gra-
ça, um ano de remissão dos pecados e 
das penas pelos pecados, um ano de re-
conciliação entre os desavindos, um ano 
de múltiplas conversões e de penitência 
sacramental e extra-sacramental (João 
Paulo II «Tertio Millenio Adveniente», 14).

Consiste num perdão geral - uma in-
dulgência aberta a todos - e na possibi-
lidade de renovar a relação com Deus e 
com o próximo. 

A tradição dos anos jubilares está liga-
da à concessão de indulgências, de modo 
mais amplo que nos outros períodos. 
Esta implica certas obras penitenciais, 
como peregrinações e visitas a igrejas.

O jubileu cristão é um tem-
po forte de purificação e re-
novação dos fiéis, da pró-
pria Igreja e da vida social. 
Tem como caraterísticas 
as práticas penitenciais da 
escuta da Palavra de Deus, 
da procura da Reconcilia-
ção Sacramental e das In-
dulgências, das Obras de 
Misericórdia, bem como das 
peregrinações a lugares santos, 
nomeadamente aos túmulos dos 
Apóstolos e Mártires de Roma.

Começou por se celebrar de 
cem em cem anos. Hoje realiza-
-se, em princípio, de 25 em 25 
anos.

Estes jubileus de vinte e cinco em 
vinte e cinco anos chamam-se ordinários 
ou maiores e, em memória do nascimen-
to de Cristo, principiam no Natal anterior, 
com a abertura solene da Porta Santa 
das quatro basílicas patriarcais de Roma: 
S. João de Latrão, S. Pedro, S. Paulo, San-
ta Maria Maior. Até hoje celebraram-se 
vinte e seis.

Também há Anos Santos extraordiná-
rios ou menores, promulgados por moti-
vos de particular relevo. 

Contando o Ano Santo da Reden-
ção de 1983 e o Ano Santo Mariano de 
1987-1988, ambos proclamados por 
João Paulo II, o próximo é o 76.º.

 O primeiro pode considerar-se o pro-
movido por Urbano VI para 1390, a fim 
de cair em graça dos romanos e de cha-
mar a atenção do mundo cristão sobre a 
Redenção do homem em Cristo.

Foi concedida indulgência jubilar a Ri-
cardo II de Inglaterra e a João I de Portu-
gal, sem terem ido a Roma, desde que o 
que era suposto gastarem, se tivessem 
feito essa viagem, fosse empregue em 
obras de caridade e igrejas.

 Em 1560 houve outro, proclamado 
por Pio IV. Tinha como finalidade atrair 
as bênçãos de Deus para o Concílio de 
Trento.

Em 1929 Pio XI decretou um Ano 
Santo para celebrar o 50.º aniversá-
rio da sua ordenação sacerdotal e, em 
1933, para comemorar o 19.º centená-
rio da Redenção.

Paulo VI promulgou em 1966 um Ano 
Santo de ação de graças pelo Concílio 
Vasticano II e os seus frutos de renova-
ção da Igreja.

Há ainda Anos Santos particulares, 
sendo um dos mais célebres o concedido 
a Santiago de Compostela, sempre que o 
dia 25 de julho (festa litúrgica de Santia-
go), cai num domingo.

• Porta Santa

Um dos atos que se celebram por oca-
sião do Ano Jubilar é a abertura da Porta 
Santa.

É uma tradição que se deve ao fac-
to de, num dos jubileus, a afluência de 
pessoas ter sido tão grande que obri-
gou a desbloquear uma porta da Ba-
sílica de S. João de Latrão, que estava 
obstruída. O costume estendeu-se às 
outras Basílicas.

Terminado o Ano Santo, a porta fecha-
-se e só volta a abrir-se no próximo Ano 
Santo.
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• Notas históricas

A celebração cristã do Ano Santo começou em 1300, por iniciativa de Bonifácio VII, para ser celebrado de cem 
em cem anos.

Em 1300, o Ano Santo foi extraordinariamente concorrido; chegou a aparecer em Roma um homem com 
cento e sete anos, transportado numa liteira. Vinha da Sabóia para ganhar a indulgência do Ano Santo, obede-
cendo a uma recomendação do pai, que, antes de morrer, lhe disse que não deixasse de ir a Roma.

Clemente VI, pela bula «Unigenitus Dei Filius», de 1342, estabeleceu que se celebrasse de 50 em 50 anos, e 
anunciou o 2.º para 1350.

Clemente VI permitiu que a indulgência do Ano Santo pudesse ser lucrada não apenas em Roma mas nas 
localidades onde as pessoas moram, mas só a seguir ao ano jubilar. A celebração dos Anos Santos em Roma 
passou a ser seguida da sua celebração, por alguns meses, em toda a cristandade. (Esta ordem inverteu-se em 
1975).

Em 1377 o Papa Gregório IX encurtou o período de 50 anos para 33 anos (o tempo da duração temporal de 
Cristo, segundo a tradição).

Anunciou o terceiro Ano Santo para 1383. Devido à sua morte esse jubileu só se celebrou em 1390, já com 
Bonifácio IX.

Paulo II, pela bula «Ineffabilis Providentia», de 1470, fixou o ritmo dos anos jubilares em 25 anos estabele-
cendo o próximo para 1475. 

No Ano Santo de 1625 foi canonizada a Rainha Santa Isabel.
No Ano Santo de 1725 Bento XIII concedeu a D. João V o privilégio de, nas igrejas particulares de Lisboa, poder 

utilizar uma entrada estilo «Porta Santa», como se fossem romanas.
No de 1750 realizou-se, pela primeira vez, a Via-Sacra no Coliseu.
Em 1800, em consequência da morte de Pio VI e da demora na eleição do seu sucessor, não houve celebra-

ção do Ano Santo.
No Jubileu de 1925 Pio XI canonizou o Santo Cura D’Ars e Santa Teresa do Menino Jesus.
No de 1950, com Pio XII, foi proclamado o dogma da Assunção de Nossa Senhora.
Foi alargado a todo o ano de 1951.
O encerramento solene desta extensão realizou-se em Fátima em 13 de outubro de 1951.
O Jubileu de 1975, com Paulo VI, teve uma inovação:  antes de ser celebrado em Roma seria celebrado nas 

igrejas particulares de todo o mundo.

O último Ano Santo ordinário que a Igreja celebrou foi o Jubileu do ano 2000, que principiou em 25 de dezem-
bro de 1999 e teve a sua preparação imediata nos anos 1997, 1998 e 1999.

Proclamado por João Paulo II, teve como objetivo elevar o agradecimento ao Pai pelo mistério da Encarnação 
do Filho, fundamento de unidade e superação de toda a divisão no homem e na humanidade (João Paulo II – 
16-2-1996).

De harmonia com o pensamento do Papa, expresso particularmente na Carta Apostólica «Tertio Millenio 
Adveniente», mas não só, publicada em 10 de novembro de 1994, teve um caráter vincadamente cristológico, 
pois celebrou os dois mil anos do nascimento de Cristo (prescindindo da exatidão do cômputo cronológico); da 
Encarnação e vinda ao mundo do Filho de Deus, mistério de salvação para todo o género humano (Tertio Mille-
nio Adveniente, 15 e 40).

Pretendeu ser uma grande oração de louvor e agradecimento, sobretudo pelo dom da Encarnação do Filho 
de Deus e da Redenção por ele operada (Idem, 32).

E entre as súplicas mais ardentes do aproximar-se do novo Milénio, foi intenção do Papa que a Igreja implo-
rasse do Senhor o crescimento da unidade entre todos os cristãos das diversas Confissões até à obtenção plena 
da Comunhão (Idem, 16).

• Outros jubileus

Na Carta Apostólica «Tertio Millenio Adveniente» (n.º 15) João Paulo II fala de outros jubileus.
Além do jubileu da Igreja, a comemorar a Incarnação, há os jubileus pessoais e os jubileus das comunidades 

e instituições. 
Na vida de cada pessoa, escreve, os jubileus habitualmente estão ligados à data de nascimento, mas cele-

bram-se também os aniversários do Batismo, da Confirmação, da Primeira Comunhão, da Ordenação Sacerdo-
tal ou Episcopal, do sacramento do Matrimónio. Quer uns quer outros são «um ano de graça» (Lucas 4,16-30).

Jubileus individuais, normalmente, são comemorativos do casamento ou da ordenação sacerdotal:
25.º aniversário  – bodas de prata;
50.º aniversário – bodas de ouro;
60.ºaniversário – bodas de diamante. (Rigorosamente seriam no 75.º aniversário, mas como poucos lá chegam…).

Os jubileus das comunidades e instituições destinam-se a comemorar o centenário ou milénio da fundação 
de uma cidade, de um município, de uma paróquia... etc. («Tertio Millenio Adveniente», 15).  


