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Aos sacerdotes, diáconos, consagrados  e consagradas e a todos os fiéis leigos e leigas da 

Arquidiocese de Aparecida 

Saudação em Cristo Jesus! 

“Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nestas 

palavras a sua síntese” (MV 1). Com essas palavras o Santo Padre Francisco inicia a Bula de 

proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, a ser celebrado na Igreja Universal de oito 

de dezembro do corrente ano do Senhor de dois mil e quinze ao dia vinte de novembro de dois mil 

e dezesseis.  

 

Em nossa Arquidiocese de Aparecida a abertura do Ano Santo se dará no dia treze de dezembro de 

dois mil e quinze. Teremos duas “Portas Santas” ou “Portas da Misericórdia”, uma no Santuário 

Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida e outra na igreja de Santo 

Antônio em Guaratinguetá. Essas duas igrejas serão meta de peregrinação para o nosso povo e 

locais onde será possível lucrar as indulgências plenárias. 

 

Esse Jubileu celebrará um atributo de Deus: a sua misericórdia. Será um tempo fecundo para “ir ao 

encontro de todas as pessoas levando-lhes a bondade e a ternura de Deus! A todos, crentes e 

afastados, possa chegar o bálsamo da misericórdia como sinal do Reino de Deus já presente entre 

nós” (MV 5). 

 

Diante da iminência de um tempo tão forte da graça de Deus, tenho a alegria de apresentar o 

Calendário das Atividades programadas para a Arquidiocese a serem realizadas no decorrer do 

Ano Santo de 2016. Peço que elas sejam levadas em consideração ao serem preparados os 

calendários paroquiais. Lembro a todos os párocos a necessidade de estabelecer uma comissão 

paroquial para a programação e realização das atividades e que tudo o que for programado seja 

entregue à Cúria Arquidiocesana até o dia três de novembro próximo. 

 

Faço votos que todos  assumamos, dentro de nossas responsabilidades, as atividades 

arquidiocesanas e que elas sejam estímulo para que  outras sejam programadas e realizadas pelas 

paróquias, pastorais, comunidades religiosas, movimentos e associações apostólicas. 

 

Que seja um tempo “extraordinário para viver, na existência de cada dia, a misericórdia que o Pai, 

desde sempre, estende sobre nós. Neste Jubileu, deixemo-nos surpreender por Deus. Ele nunca se 

cansa de escancarar a porta do seu coração, para repetir que nos ama e deseja compartilhar 

conosco a sua vida” (MV 25)    

 

Dom Raymundo Cardeal Damasceno Assis 

Arcebispo de Aparecida, SP 

 

 

 


