Papa Francisco Audiência Jubilar: Jubileu Extraordinário da Misericórdia
2016-02-20 Vatican.va

JUBILEU EXTRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA
PAPA FRANCISCO
AUDIÊNCIA JUBILAR
Sábado, 20 de Fevereiro de 2016
[Multimídia]

Locutor:
Neste tempo da Quaresma, somos convidados a conhecer melhor o Senhor Jesus e a viver
de forma coerente a fé, com um estilo de vida que exprima a misericórdia do Pai. É um
compromisso, uma responsabilidade, um dever que somos chamados a assumir. Mas que significa
comprometermo-nos? Significa que pomos a melhor vontade e toda a nossa força naquilo que
fazemos, concretamente a viver a nossa fé de forma coerente com o estilo de Deus. Como é este
estilo de Deus Pai? Dar tudo a quem nada lhe pode dar; é pura misericórdia. No-lo ensina São
Paulo: Ele «nem sequer poupou o seu próprio Filho, mas entregou-O por todos nós», e, com Ele,
deu-nos tudo aquilo de que necessitamos. Em Jesus, Deus pôs todo o seu empenho em restituir
a esperança aos pobres, a quantos vivem privados da sua dignidade, aos doentes, aos presos e
aos pecadores que acolhia com bondade. Em tudo isto, Jesus era a expressão viva da misericórdia
do Pai. E nós devemos corresponder ao seu amor com o nosso empenho, o nosso compromisso.
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Que este Jubileu possa ajudar a nossa mente e o nosso coração a moldar-se segundo este estilo de
empenho que Deus assumiu a favor de cada um de nós, para, deste modo, se transformar a nossa
vida num compromisso de misericórdia para com todos.

Santo Padre:
Carissimi pellegrini di lingua portoghese, un fraterno saluto a tutti voi. Nel compiere questo
pellegrinaggio giubilare, Dio vi benedica con un coraggio grande per abbracciare quotidianamente
la vostra croce e con un vivo anelito di santità per illuminare di speranza la croce degli altri fratelli.
Conto sulle vostre preghiere per me. Buon cammino di Quaresima!

Locutor:
Amados peregrinos de língua portuguesa, a minha saudação fraterna para todos vós. Ao realizardes
esta peregrinação jubilar, que Deus vos abençoe com uma grande coragem para abraçardes
diariamente a vossa cruz e um vivo anseio de santidade para iluminardes com a esperança a cruz
dos outros irmãos. Conto com as vossas orações por mim! Bom caminho de Quaresma!
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