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HOMILIA  



SAUDAÇÃO INICIAL: Salve 2016, Ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo! Salve 

2016, Ano jubilar da Misericórdia. Salve 2016, Ano abençoado, pelo Senhor, que 

“faz brilhar sobre ti, o Seu rosto” e usa de misericórdia para contigo! Salve 2016, 

Ano de bênçãos superabundantes, bênção de um ano novo, em que o Senhor, 

na sua misericórdia infinita, “volta para ti o Seu rosto e te dá a Paz” (Nm. 6, 24-

26). 

Começamos este novo ano civil, com uma bênção, e sob o olhar atento de Maria, 

“Mãe de Deus”. Maria é a primeira destinatária desta bênção divina, que n’Ela 

tem a sua realização mais perfeita, pois nenhuma criatura humana viu brilhar 

sobre Si o rosto de Deus, como Maria, que deu face humana ao Verbo eterno, 

para que todos nós O pudéssemos contemplar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOMILIA NA SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS 2016  

 

Neste 1º dia do novo ano civil, Solenidade de Santa maria Mãe de Deus e Jornada 

Mundial da Paz, gostaria de vos oferecer d0ze uvas passas que é como quem diz, 

deixar-vos doze votos, para a celebração do Jubileu da Misericórdia. Como são 

12 os meses do ano e doze as letras da palavra «MISERICÓRDIA», Aqui vão as 12 

“passas”, a partir de cada uma das letras! O Champagne, esse, deixamo-lo para o 

dia 20 de Novembro, dia do Encerramento do Ano Santo da Misericórdia.  

 

1. «M» DE MARIA, MÃE DE MISERICÓRDIA: Neste ano jubilar, peçamos a Maria, Mãe da 

Misericórdia, a graça de uma Igreja de rosto materno, uma «Mãe de coração 

aberto» (EG 46), pronta a usar mais o remédio da misericórdia que o da 

severidade. Na verdade, a «misericórdia divina» tem algo desse “amor visceral” e 

materno, que provém das entranhas, “como um sentimento profundo, natural, 

feito de ternura e compaixão, de indulgência e perdão” (MV 6).  

 

2. «I» DE INDULGÊNCIA OU DE INFINITA MISERICÓRDIA: No ano jubilar, transborda, do 

grande rio da misericórdia divina, a graça da indulgência que nos liberta, quer da 

culpa do passado, quer de qualquer pena, no futuro. A indulgência manifesta a 

infinita misericórdia do Pai, que elimina todos os resíduos das consequências do 

nosso pecado, desde que nos libertemos de qualquer forma de apego ao 

pecado, para crescer no amor (cf. MV 22).  

 

3. “S” DE SOLIDARIEDADE COM OS SÓS E COM OS QUE SOFREM: Neste ano jubilar, “abramos 

os nossos olhos para ver as feridas de tantos irmãos, de modo a tratá-las com a 

solidariedade e a atenção devidas. Não nos deixemos cair na indiferença que 

humilha ou na habituação que anestesia o espírito” (MV 15). 

 



4. “E” DE ENFAIXAR AS FERIDAS DOS ENFERMOS: Cuidemos dos nossos doentes, dos 

nossos idosos, dos nossos frágeis, não apenas com a necessária competência 

profissional, mas com a prontidão para “cuidar das suas feridas, a aliviá-las com o 

óleo da consolação e a enfaixá-las com a misericórdia” (MV 15). 

 

5. “R” DE RECONCILIAÇÃO E DE REGRESSO AO SENHOR: Voltemos à prática renovada do 

Sacramento da Reconciliação, “fonte de verdadeira paz interior” (MV 17). Não 

tenhamos medo de atravessar esta “grande porta de acesso à misericórdia 

divina”, pois “o confessionário não é uma câmara de tortura, mas o lugar da 

misericórdia do Senhor” (EG 44). Confessemo-nos melhor e mais vezes!  

 

6. «I» DE INICIATIVA ININTERRUPTA 24 HORAS PARA O SENHOR. Vamos incrementá-la nos 

dias indicados (cf. MV 17). Mas vamos também intensificar as Primeiras Quintas-

feiras com a vivência duma Hora Santa, a celebração do Sagrado Lausperene 

Paroquial nos dias 2 e 3 de Julho. Vamos traçar um objetivo para cada dia do 

ano: “transmitir um pouco da ternura de Cristo a quem mais precisa” (Papa 

Francisco, Tweet, 14.12.2015). 

 

7. “C” DE CONVITE À CONVERSÃO DO CORAÇÃO: O apelo à conversão do coração não se 

dirige apenas aos corruptos e aos criminosos. “Este é o tempo de se deixar tocar 

no coração” (MV 19). “Não há motivo para alguém poder pensar que este convite 

não lhe diz respeito; «da alegria trazida pelo Senhor ninguém é excluído» (EG 3). 

 

8. “O” DE OBRAS E OÁSIS DE MISERICÓRDIA: Neste ano jubilar, aproveitemos para 

refletir e pôr em prática as obras de misericórdia corporais e espirituais (cf. MV 

15), de tal modo que onde quer que haja um cristão, grupo ou comunidade 

cristã, ali se encontre um «oásis de misericórdia» (cf. MV 12). 

 



9. «R» DE ROSTO DE MISERICÓRDIA PARA COM OS RESTOS. O rosto da misericórdia do Pai é 

Jesus (MV 1). Mas o Menino, sem lugar para nascer, refugiado no Egito, leva-nos 

a procurar o Seu Rosto nos restos ou nos resíduos, daqueles que «sobram» ou 

«s0çobram» de uma certa economia que mata (EG 53). Neste Ano Santo, 

procuremos “abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias 

existenciais, que o nosso mundo cria de forma dramática” (MV 15). Tais são 

sobretudo os desempregados, os perseguidos, os refugiados.  

 

10. «D» DE DÁDIVA DO PERDÃO E DE DÍVIDA PERDOADA: O jubileu, na Bíblia, estava 

associado ao perdão das dívidas. Mas não o podemos sequer pensar, se não 

formos capazes de perdoar as nossas dívidas contraídas pelo pecado. Essas 

dívidas, só o perdão as pode anular. Há sempre mais alegria em dar e em 

perdoar. O perdão é o dom perfeito. “Neste Ano Jubilar, que a Igreja seja sempre 

paciente a confortar e perdoar” (MV 25). Não nos vamos deixar vencer pelo ódio, 

fomentá-lo nas nossas relações comunitárias e fraternas. Ao ódio e 

ressentimento, respondamos com amor e perdão. Neste Ano Santo, quem está 

desavindo, procure fazer as pazes, quem não sente forças para pedir perdão ao 

irmão, dobre o joelho e quem não sabe perdoar, ame! 

 

11. «I», DE IR ALÉM DA IRA E DA JUSTIÇA: O perdão e a misericórdia não se destinam a 

branquear a injustiça. Quem comete a injustiça, repare o dano. A misericórdia 

não dispensa a penitência, para reparar o mal feito. “Quem erra deve descontar a 

pena” (MV 21). Mas é preciso ir além da ira e da justiça, com a ternura do perdão, 

a única capaz de dar ao outro a “oportunidade de se arrepender, converter e 

acreditar” (MV 21) no seu futuro. Na verdade, “a dívida de existir, a dívida de ser 

amados, só se paga com a misericórdia” (Ermes Ronchi, cit. Papa Francisco, 

Discurso, 21.12.2015). 

 



12. POR ÚLTIMO, «A» DE ARQUITRAVE E ANO DA GRAÇA DO SENHOR: Resumindo e 

concluindo: “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” (MV 10). Neste Ano da graça do Senhor (cf. MV 16), “seja a 

misericórdia a guiar os nossos passos, a inspirar as nossas mudanças, a iluminar as 

nossas decisões; a sustentar o nosso agir; a ensinar-nos, quando devemos avançar e 

quando devemos recuar um passo” (Papa Francisco, Discurso, 21.12.2015).  

 

Eis o que vos anuncio e desejo a todos, para o Ano de 2016:  

Um santo e feliz Ano da Misericórdia! 

 

Siglas:  

- EG (Papa Francisco, Exortação Apostólica Evangelii Gaudium – A Alegria do 

Evangelho). 

- MV (Papa Francisco, Bula de Proclamação do Jubileu extraordinário da 

Misericórdia Misericordiae Vultus – Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


