
“Sede Misericordiosos como vosso Pai” (Lc 6, 36) 



No início deste ano o Papa Francisco fez 

um convite a toda Igreja a viver, no 

próximo ano, o Jubileu Extraordinário da 

Misericórdia. Neste Jubileu, o Santo 

Padre convida a todos a contemplar em 

nossas vidas o mistério da Misericórdia 

de Deus que nos alcança em Jesus Cristo.  



Para podermos viver bem esta iniciativa 

da Igreja, vamos apresentar algumas 

propostas em comunhão com as já 

apresentadas pelo Romano Pontífice.  



A data prevista para a abertura do Jubileu 

da Misericórdia em Roma é o dia 8 de 

Dezembro, Solenidade da Imaculada 

Conceição e data comemorativa dos 

cinquenta anos de encerramento do 

Concílio Vaticano II. 

 



Em nossa diocese vamos fazer a abertura, 

em nível paroquial, do ano jubilar no 

dia 6 de Dezembro, tendo em vista a 

maior participação dos fiéis. 

O encerramento se dará no dia 20 de 

novembro de 2016, Solenidade de Jesus 

Cristo, Rei do Universo 



Uma característica de todo Ano Jubilar é a 

abertura da Porta Santa em vários lugares 

do mundo. É pedido, pelo Papa Francisco, 

que estas sejam abertas em igrejas 

importantes de cada região às quais os 

fiéis se dirigirão em peregrinação para 

lucrar as indulgências.  

 



 Também será feito um decreto diocesano indicando as 
práticas que nos farão lucrar as indulgências, que são: 
 

*Peregrinações à Porta Santa, Sacramento da Reconciliação, 
Santa Missa, meditação sobre a misericórdia e oração pelo 
Papa; 
 
*Obras de Misericórdia corporais e espirituais; 
 
*Rezar pelos defuntos; 
 
*Aos doentes: viver a própria enfermidade como união ao 
sofrimento de Cristo e em espírito de oração; 
 
*Aos presidiários: a sua porta santa será as das capelas 
carcerárias ou, quando não houver,  a porta da própria cela; 
 

 



Em nossa diocese teremos a Porta Santa 

em todos os decanatos: 

    - Catedral; 

    - Santuário Nsra. do Amor Divino; 

    - Santuário de Bom Jesus do Matozinhos; 

    - Igreja de Santa Teresa; 

    - Poço Bento; 

Precisamos incentivar peregrinações das 

paróquias para estes locais.  



Será preparado também um subsídio em 

forma de livreto para que os fiéis possam 

viver bem o ano da misericórdia. Este 

subsídio terá textos para as 

peregrinações à Porta Santa, dois tipos 

de via-sacra, o Rosário meditado e outras 

orações. Terá ainda uma celebração 

penitencial breve para uso corrente nas 

paróquias. 



 O Papa Francisco sugere também que para a 
sexta-feira e sábado que antecedem o 4° 
Domingo da Quaresma, ou seja, os dias 4 e 5 de 
março se faça nas dioceses uma adoração ao 
Santíssimo Sacramento que dure 24 horas. 



Em nossa diocese esta será feita em uma 

igreja de cada decanato para que se 

torne uma realidade visível para a 

sociedade.  

Outras vigílias podem ser feitas em cada 

paróquia de acordo com suas 

possibilidades.  

 



A proposta para a Quaresma é que se 
intensifique a vivencia do Sacramento da 
Reconciliação, aumentando e facilitando 
os horários para que os fiéis acorram a 
este sacramento.  

Outra proposta é que neste período se 
trabalhe com as pastorais o tema da 
Misericórdia, partindo dos textos da 
Sagrada Escritura, sobretudo os profetas 
Miquéias e Isaías . 



Para este ano devemos procurar trabalhar o 
tema da misericórdia em seus aspectos 
(bíblico, teológico e espiritual) com todos os 
seguimentos paroquiais (crianças, 
adolescentes, jovens, catequistas, etc.) 
através dos documentos do Magistério da 
Igreja. 
 

Promover atividades caritativas com os fiéis 
de acordo com as realidades paroquiais. 



Fomentar entre os adolescentes e jovens 

o espírito missionário pois a 

Misericórdia do Senhor através deles 

pode chegar a outras pessoas; 

 



Para a Romaria diocesana, cada paróquia 

pode promover momentos de reflexão e 

confissão para que os fiéis se preparem 

bem para viver a dimensão espiritual 

desta peregrinação. 



Sobre este se está ainda avaliando a sua 

realização.  



Estas são algumas propostas para 

vivermos este ano intensamente. Com 

toda certeza outras podem ser acrescidas 

a estas para enriquecer o trabalho. 


