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Para os Doentes conseguirem a Indulgência 

Receber a Comunhão em casa OU 
Participar da Santa Missa e na Oração Comunitária - inclusive através 
dos meios de comunicação. 

Para os Presos conseguirem a Indulgência 

Podem obter nas Capelas das cadeias TODAS as vezes que passarem 
pela porta da sua cela, dirigindo o pensamento e a oração ao Pai. 

Podemos conseguir ainda Indulgencia pelos Defuntos 

Participando da Santa Missa      
Rezando pelos Defuntos 

Devemos ainda viver Obras de Misericórdia Corporal e Espiritual: 

Obras Corporais: 
1ª  Dar de comer a quem tem fome; 

2ª  Dar de beber a quem tem sede; 

3ª  Vestir os nus; 

             4ª  Dar pousada aos peregrinos; 

          5ª Assistir aos enfermos; 

          6ª Visitar os presos;  

          7ª Enterrar os mortos. 

Obras Espirituais: 
1ª Dar bons conselhos; 

2ª Ensinar os ignorantes 

              3ª Corrigir os que erram; 

4ª Consolar os tristes; 

5ª Perdoar as injúrias; 

6ª Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo; 

7ª Rogar a Deus por vivos e defuntos 

 



Ano Santo - Ano da Misericórdia: 
Como lucrar a Indulgência Plenária. 

Diz o Papa Francisco: "O meu pensamento dirige-se, em primeiro 

lugar, a todos os fiéis que em cada Diocese, ou como peregrinos em 

Roma, viverem a graça do Jubileu. 

Espero que a indulgência jubilar chegue a cada um como uma 

experiência genuína da misericórdia de Deus, a qual vai ao encontro 

de todos com o rosto do Pai que acolhe e perdoa, esquecendo 

completamente o pecado cometido. 

Para viver e obter a indulgência os fiéis são chamados a realizar uma 

breve peregrinação rumo à Porta Santa, como sinal do profundo desejo 

de verdadeira conversão. 

É importante que este momento esteja unido, em primeiro lugar, ao 

Sacramento da Reconciliação e à celebração da Santa Eucaristia com 

uma reflexão sobre a misericórdia. Será necessário acompanhar estas 

celebrações com a profissão de fé e com a oração por mim e pelas 

intenções que trago no coração para o bem da Igreja e do mundo inteiro. 

Eu pedi que a Igreja redescubra neste tempo jubilar a riqueza contida 

nas obras de misericórdia corporais e espirituais. De facto, a 

experiência da misericórdia torna-se visível no testemunho de sinais 

concretos como o próprio Jesus nos ensinou. Todas as vezes que um fiel 

viver uma ou mais destas obras pessoalmente obterá sem dúvida a 

indulgência jubilar. Daqui o compromisso a viver de misericórdia para 

alcançar a graça do perdão completo e exaustivo pela força do amor do 

Pai que não exclui ninguém. Portanto, tratar-se-á de uma indulgência 

jubilar plena, fruto do próprio evento que é celebrado e vivido com fé, 

esperança e caridade. 

Enfim, a indulgência jubilar pode ser obtida também para quantos 

faleceram. A eles estamos unidos pelo testemunho de fé e caridade que 

nos deixaram. Assim como os recordamos na celebração eucarística, 

também podemos, no grande mistério da comunhão dos Santos, rezar 

por eles, para que o rosto misericordioso do Pai os liberte de qualquer 

resíduo de culpa e possa abraçá-los na beatitude sem fim". 

Como obter a indulgência no Ano Santo da Misericórdia? 

Durante todo o Ano Santo jubilar (Extraordinário) da 

Misericórdia. Roma: 08 de Dezembro de 2015, e vai até o 

dia 20 de Novembro de 2016. 

Na nossa Diocese de Viana do Castelo, 13 de Dezembro de 2015 a 

20 Novembro de 2016. 

Durante esse Ano Santo os fiéis podem conseguir a 

Indulgência Plenária Jubilar, da seguinte forma: 

* Peregrinação à Porta Santa - aberta em cada nas 4 

Basílicas Papais em Roma; 

* Aproximar-se do Sacramento da Reconciliação (Confissão); 

* Participar da Santa Eucaristia (Santa Missa); 

* Rezar o Credo; 

* Orar pelo Santo Papa e suas intenções. 


