
A REVOLUÇÃO DA TERNURA DO PAPA FRANCISCO 
 
Nem todos entendem a ternura de Deus. Deus é pai e mãe. O Papa Francisco sempre diz que a ternura 
da mãe é revelada na face de Deus, a ternura é uma carícia de Deus. Somos convidados a participar da 
revolução da ternura nos expressando em nosso dia a dia, acreditando, convidando encorajando, 
tentando. Viver na revolução da ternura. Quando vejo os enfermos e idosos me vem uma vontade de 
carícia impressionante. A misericórdia de Deus e ternura são iguais. A misericórdia e a ternura se 
parecem, se relacionam com o amor de Deus. Se você não sente que Deus te ama com ternura, algo 
lhe falta, a compreensão. A misericórdia e a ternura nos são dadas como uma graça e crescem com 
nosso amor a Deus. O maior consolo do ser humano é a ternura de Deus. Papa João XXIIII disse que 
a Igreja Católica deseja mostrar-se uma mão amorosa, benigna, paciente e cheia de misericórdia. Em 
Deus caritas est o Papa Bento XVI fala do amor divino para com o ser humano. O Papa Francisco nos 
chama para a revolução da ternura como uma pastoral de grandes intuições vindas da oração. A 
revolução da ternura nasce no ano Jubilar da Misericórdia. Devemos escutar os gritos de nossa casa 
comum com a terra ferida e enferma. A ternura não é debilidade e sim fortaleza, não é renunciar à 
força da verdade e da justiça. A ternura é para os homens e mulheres mais valentes e fortes. Nosso 
desafio é fazer essa mensagem chegar no interior das famílias como um caminho de autêntica 
conversão familiar, chegar na preparação dos noivos, no acompanhar os recém-casados, nas crises dos 
casais mais maduros. A ternura também tem que chegar nas pessoas que tem declarada a nulidade do 
matrimonio, no sofrimento dos filhos dos divórcios. A família é o local onde aprendemos a fazer boas 
coisas, é o dialeto da família. Jesus, filho de José e Maria, teve a experiência da família. A educação 
cívica é aprendida na família. O Amoris laetitia é um convite a reflexão, não é doutrinal, é rico em 
metáforas e nos convida a um novo estilo de vida. Jesus é a fonte da evangelização, não somos cristãos 
por decisões éticas ou por uma boa ideia, mas por um encontro pessoal com Ele. A Igreja Católica está 
ligada direto a Deus. A Igreja está preparada para a continuidade da missão de Cristo de salvar e não 
ser salva, de servir e não ser servida. O medo de cometer erros não pode ser maior que o medo de ficar 
preso. A reforma das estruturas da Igreja que as necessidades pastorais precisam garante que ela 
continue missionária, com atitudes de saída. Então, existe uma necessidade de uma conversão pastoral, 
e a Igreja tem grande parte nessa missão. Isso inclui dizer adeus a cada estrutura eclesial que atrapalhe 
essa missão. Não ao pessimismo dos profetas da calamidade, não ao medo de erros, não uma Igreja e 
sociedade que não prefere os pobres e os excluídos, essa é a tendência natural do cristão. Naturalmente 
toda revolução tem suas consequências, mesmo as mais pacíficas. A revolução da ternura que o Papa 
Francisco sonha vai contra a cultura do descartável, é visionária, um grande gesto de pai para nós. A 
ternura não é uma tendência, mas uma necessidade para se aproximar de Deus. Ternura, proximidade, 
abraço, não é a rapidez, pois a rapidez é da cultura do descartável. A espiritualidade do descartável e 
do deus do dinheiro não nos leva a nada. São João Paulo II nos convocou para uma evangelização 
nova, Papa Francisco nos chama para abrir as portas de nosso coração para ternura. 
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