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loretinho Elaborado pelas Irmãs de Belém

CAÇA PALAVRAS:
O papa Francisco in dica a pe re gri na ção para se che gar à Porta Santa, como 
si nal pe cu liar do Ano Santo.
Confira no diagrama abaixo os locais onde podemos receber indulgência 
plenária (remissão das penas temporais dos pecados).*

Não se esqueça de telefonar antes para marcar a peregrinação do seu grupo, 
pastoral ou movimento.

“A vida é um presente de Deus: feliz de quem faz 
da sua vida um presente para Deus.”

(Madre Maria Helena Cavalcanti)

Querido amigo leitor, Feliz Ano Novo!
É com grande alegria e esperança que devemos iniciar mais um “Ano Novo”. Deus nos concede a graça de chegar a 

2016! Agora precisamos ter cuidado para que este novo ano não se torne “velho”. Cuidar para que nós mesmos não o 
contaminemos com as coisas negativas dos anos que já se passaram. Afinal é o ano da MISERICÓRDIA. É tempo de 
pedir perdão, é tempo de perdoar!

 Nosso querido papa Francisco nos ajuda a descobrir a eterna novidade de Deus com seus ensinamentos para o 
Ano da Mise ri cór dia. 

“Cada um de nós tem dentro de si situações que pesam. Todos somos pecadores! Aproveitemos este momento que 
chega e cruzemos o limiar desta misericórdia de Deus, que nunca de cansa de perdoar.”  (Papa Francisco – 18/11/2015)

Que o Bom Deus nos ensine a receber e a viver a misericórdia!

IMPORTANTE!!!
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CORAÇÃO EUCARÍSTICO(Santíssimo) MÃE E RAINHA(Vargem Pequena)

PARA REZAR
Rezemos para que a humanidade se 
abra ao Amor Misericordioso de Deus!
Terço da Misericórdia
Pai-Nosso…
Ave-Maria…
Creio… Nas contas do Pai-Nosso, 
reza-se:
Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e 
Sangue, a Alma e Divindade de Vosso 
diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus 
Cristo, em expiação dos nossos pecados 
e do mundo inteiro.
Nas contas das Ave-Marias, reza-se:
Pela Sua dolorosa Paixão, tende 
misericórdia de nós e do mundo inteiro. 
(10 vezes)
Ao fim do terço, reza-se:
Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, 
tende piedade de nós e do mundo 
inteiro.

*O QUE É INDULGÊNCIA PLENÁRIA?
É a remissão - total ou parcial - da pena temporal devida 

pelos pecados já perdoados quanto à culpa que o fiel alcan-
ça por meio da Igreja, sob determinadas condições. 

O pecado de Adão trouxe como consequência a mor-
te. Todo pecado que cometemos traz consigo uma dupla 
consequência: a CULPA e a PENA. Quando um fiel con-
fessa seus pecados ao sacerdote,  este lhe concede o perdão 
dos pecados quanto à CULPA.  Fica, porém, a PENA TEM-
PORAL, que implica em sofrimentos diversos: Tribulações 
cotidianas,  provas de todo o tipo, doenças graves, repre-
sentam para o cristão um momento de graça, de purifica-
ção e expiação.  Esta pena temporal pode nos ser aplicada 
tanto na vida como após a morte (no purgatório).   Por 

isso, quando a Igreja concede tempos ou lugares de indul-
gências, podemos também oferecê-las pelos defuntos, que 
estão no purgatório ainda cumprindo as penas temporais 
devidas, ou seja, a consequência dos pecados que cometeu 
em vida. No purgatório cessou para as almas o tempo das 
indulgências, e por isso, elas agora só podem beneficiar-se 
se os vivos oferecerem em seu favor as indulgências que a 
Igreja concede (comunhão dos santos).
CONDIÇÕES PARA OBTER A INDULGÊNCIA PLENÁRIA:

<>  Confissão sacramental;  <>  Comunhão Eucarísti-
ca;  <>  Oração nas intenções do Sumo Pontífice  (normal-
mente o Credo, Pai-Nosso e oração mariana); <> Cumprir 
uma obra prescrita pela Igreja - (visita a um santuário).  Re-
quer-se ainda rejeitar todo o apego ao pecado, mesmo venial. 


