informaçoes para o Jubileu Mariano
2016-09-14-pcpne

“Atravessemos a Porta Santa da Misericórdia
com a certeza da companhia da Virgem Mãe,
a Santa Mãe de Deus, que intercede por nós.
Deixemo-nos acompanhar por Ela
para redescobrirmos a beleza do encontro com o seu Filho Jesus.”
(Francisco)

No Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, decorrerá em Roma, entre 7 e 9 de outubro, o Jubileu
Mariano, evento que reunirá todas as realidades eclesiais que são animadas por uma devoção
particular à Santíssima Virgem Maria. Todos os fiéis podem participar no evento, especialmente
os que estão a associações, movimentos e agregações marianas, famílias marianas associadas a
ordens religiosas, paróquias e santuários dedicados a Nossa Senhora.
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Para participar, os grupos e os fiéis individualmente são convidados a registar-se neste site.
A partir de sábado, dia 1 de outubro, no Centro de Acolhimento aos Peregrinos [Centro di
Accoglienza ai Pellegrini], na Via della Conciliazione, 7, estarão disponíveis, para quem se registou,
os bilhetes para participar nas atividades previstas para sábado, 8 outubro, e domingo, 9 de outubro,
e os bilhetes para os sacerdotes que pretendem participar na concelebração eucarística de domingo,
9 de outubro. Os bilhetes para a concelebração são entregues mediante a apresentação do Celebret
de cada sacerdote.
O Centro de Acolhimento aos Peregrinos está aberto todos os dias das 7,30h às 18,30h.
Recordamos que todos os bilhetes são inteiramente gratuitos.

Sexta-feira, 7 de outubro

Os grupos de peregrinos ou os participantes a título individual poderão escolher participar nas
seguintes atividades programadas para a noite de sexta-feira, 7 de outubro, dia de Nossa Senhora
do Rosário:
Eucaristia solene em honra de Nossa Senhora, na Basílica de Santa Maria Maior, às 18:00h.
Os peregrinos poderão também atravessar a Porta Santa da Basílica. Não é necessário bilhete de
entrada. É aconselhável chegar mais cedo, de modo a ter tempo para os controlos de segurança.
Tenha-se em conta que a Basílica tem lugares limitados.
Recitação do Santo Rosário. Durante o Jubileu da Misericórdia, recita-se o Santo Rosário
todos os dias na Praça de São Pedro. No caso de sexta-feira, 7 de outubro, tratando-se do Jubileu
Mariano e do dia de Nossa Senhora do Rosário, esta oração terá lugar excecionalmente às 19:00h.
Animará este momento a Pontifícia Delegação para o Santuário de Nossa Senhora do S. Rosário,
de Pompeia, que se desloca a Roma, trazendo consigo esta imagem de Maria que é tão querida
ao povo italiano. Depois do Rosário, terá lugar a habitual Súplica a Nossa Senhora de Pompeia. A
entrada na Praça será livre e não será, por isso, necessário qualquer bilhete de entrada.
Das 20:00h às 24:00h, os peregrinos são convidados a ir a uma das três igrejas jubilares
para o Ano Santo, indicadas pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização,
onde terão possibilidade de celebrar o sacramento da Reconciliação e de dedicar algum tempo à
Adoração Eucarística. Em qualquer destas igrejas será garantida a presença de confessores em
diversas línguas, dispostos a acolher os peregrinos. Cada grupo ou cada participante pode organizar
de forma livre esta “noite de reconciliação”. As Igrejas Jubilares são:

Igreja de S. Maria in Vallicella (Piazza della Chiesa Nuova)
Igreja de S. Salvatore in Lauro (Piazza di San Salvatore in Lauro, 15)
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Sábado, 8 de outubro

No sábado, 8 de outubro, de manhã, os grupos de peregrinos ou os participantes a título individual
ficam livres para se organizar e realizar a sua peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro
ou das outras Basílicas Maiores. Na Igreja Jubilar de Santo Spirito in Sassia (Via dei penitenzieri
12), continuará a decorrer a celebração do sacramento da Reconciliação e a Adoração Eucarística.
De tarde, todos os participantes ficam convidados a encontrar-se na Praça de São Pedro, para
tomar parte num intenso momento de oração. Os peregrinos, tendo consigo o bilhete próprio para
o momento, poderão aceder aos ingressos da Praça a partir das 14:00h.
Na Praça terá lugar um momento animado com cânticos e orações marianas, durante o qual se fará
uma procissão com delegações provenientes das comunidades nacionais presentes na Itália e dos
Santuários marianos. A encerrar a procissão virá o ícone de Nossa Senhora, Salus Populi Romani.
Seguir-se-á a Vigília de Oração, na presença do Santo Padre.

Domingo, 9 de outubro

O Jubileu Mariano concluirá no domingo, 9 de outubro, com uma solene Eucaristia presidida pelo
Santo Padre, na Praça de São Pedro, pelas 10:30h. Os peregrinos, com o bilhete próprio para o
momento, poderão aceder aos ingressos da Praça a partir das 7:30h.
Pede-se aos sacerdotes que desejarem concelebrar que sigam as indicações que vêm no bilhete
para a concelebração.

Programa

SEXTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO

18:00h

Missa solene na Basílica de Santa Maria Maior

-3-

19:00h
Recitação do Santo Rosário na Praça de São Pedro, seguido da Súplica à Rainha
do Santo Rosário de Pompeia

Das 20.00h às 24.00h

Noite de Adoração Eucarística e Reconciliação
As Igrejas Jubilares ficam abertas para as confissões
- Santa Maria in Valicella (Chiesa Nuova)
- San Salvatore in Lauro

SÁBADO, 8 DE OUTUBRO

Das 7.00h às 12.00h

Peregrinação à Porta Santa

Na Igreja Jubilar de Santo Spirito in Sassia continuam a Adoração Eucarística e as confissões

14.00h

Entrada na Praça de São Pedro, animada com orações e cantos marianos

16.30h
e dos Santuários

17.30h

Procissão das Delegações Marianas das comunidades nacionais

Vigília na Praça de São Pedro com a presença do Papa Francisco

DOMINGO, 9 DE OUTUBRO

10.30h

Santa Missa presidida pelo Santo Padre, na Praça de São Pedro
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