Assinalar Porta da Misericórdia

Assinala a Porta da Misericórdia
Para viver o Jubileu em cada Diocese, convidamos a assinalar as Portas da Misericórdia deslocadas
em todo o mundo através deste website.

Quem pode assinalar a Porta da Misericórdia?
Cada Bispo na própria Diocese (ou outro ordinário diocesano) é convidado a nomear um referente
para a comunicação do Jubileu, que será o ponto de contacto oficial para a comunicação entre a
Diocese e o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, em modo a facilitar a
troca de informação e de documentos úteis para o Ano Santo.
É tarefa dos referentes diocesanos assinalar a Porta da Misericórdia abertas nas várias Dioceses.
Poderá fazê-lo pessoalmente, ou com a ajuda de outras pessoas por ele indicadas (por exemplo o
reitor de um santuário no qual o Bispo tenha disposto a abertura de uma Porta da Misericórdia).

Como se assinala a Porta da Misericórdia?
Para assinalar uma Porta da Misericórdia, é necessário inserir as próprias credenciais na área
reservada. As indicações para obter as credenciais de acesso foram enviadas pelo Pontifício
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Conselho para a Promoção da Nova Evangelização aos Bispos de todo o mundo, no passado mês
de Julho, no interior do opúsculo informativo sobre o Jubileu.

Posso assinalar uma Porta da Misericórdia?
Para garantir a qualidade das informações sobre as Portas da Misericórdia inseridas no nosso sítio,
só o referente diocesano para a comunicação (ou uma pessoa por este encarregada) pode assinalar
a Porta da Misericórdia.

Porquê assinalar a Porta da Misericórdia?
O Papa Francisco deseja que este Jubileu extraordinário seja vivido em todas as Igrejas locais. O
nosso intento é de permitir a quantos queiram viver plenamente o Jubileu de encontrar todas as
informações utéis para fazer a peregrinação e atravessar a Porta da Misericórdia na própria Diocese.

Que outras informações são necessárias para assinalar a Porta da Misericórdia?
Além dos dados da igreja (nome e endereço), e uma breve descrição, são pedidos os horários de
abertura e encerramento, os horários das celebrações e os horários das confissões. É também
possível carregar algumas fotos, um documento pastoral (ex. a carta do Bispo para o Ano Santo) e
os dados de contacto (telefone, e-mail, website, perfil Twitter e Facebook).

Se já recebeu as credenciais pode aceder à área reservada aqui:
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