ORIENTAÇÕES ACERCA DA COMEMORAÇÃO DOS FIÉIS
DEFUNTOS DE 02 DE NOVEMBRO DE 2020

Aos fiéis de toda minha Diocese de Patos de Minas, saúde e paz no Senhor!
Atentos às orientações relativas a Pandemia de Coronavírus – “COVID – 19”, emitidas pelas
autoridades sanitárias dos 24 municípios de nossa Igreja Particular, e grato ao Santo Padre, o
Papa Francisco, que por meio de Decreto publicado no último dia 22 de outubro de 2020,
através da Penitenciaria Apostólica, prorrogou durante todo o mês de novembro as indulgências
plenárias pelas almas do Purgatório, fazemos saber que:
1) A indulgência plenária para quem visita um cemitério e reza pelos falecidos, mesmo que
apenas mentalmente, geralmente estabelecida como regra em dias individuais de 01 a
08 de novembro, pode ser transferida para outros dias do mesmo mês até o seu fim.
Estes dias, poderão ser escolhidos livremente pelos fiéis;
2) A indulgência plenária de 02 de novembro, instituída por ocasião da Comemoração de
todos os fiéis defuntos para aqueles que visitam piedosamente uma igreja ou oratório e
recitam o "Pai Nosso" e o "Credo", poderá ser lucrada em qualquer outro dia de
novembro, sendo esse dia de livre escolha de cada fiel;
3) Os idosos, os doentes e todos aqueles que por motivos graves não podem sair de casa,
devido às restrições do momento da pandemia, poderão obter a indulgência plenária,
unindo-se espiritualmente com todos os outros fiéis, tendo a intenção de cumprir o mais
rápido possível as três habituais condições para se lucrar Indulgências (CONFISSÃO
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SACRAMENTAL, COMUNHÃO EUCARÍSTICA E ORAÇÃO DE ACORDO
COM AS INTENÇÕES DO SANTO PADRE) e, diante de uma imagem de Jesus ou
da Bem-aventurada Virgem Maria, rezar orações piedosas pelos mortos, por exemplo,
Laudes ou Vésperas do Ofício dos Fiéis Defuntos, o Rosário Mariano, a Coroinha da
Divina Misericórdia, outras orações pelos Fiéis Defuntos da piedade popular, ou então
fazer uma leitura meditada de uma das passagens do Evangelho propostas pela liturgia
dos Fiéis Defuntos, ou ainda, fazer uma obra de misericórdia, oferecendo a dor e o
sofrimento de sua própria vida a Deus.
Exorto aos párocos, vigários e todos os demais sacerdotes munidos da faculdade de ouvir
confissões, que se dediquem ao longo de todo o mês de novembro, a escuta de confissões, com
o intuito de que o maior número de fiéis possam alcançar a almejada Indulgência para aqueles
que passam pelo processo de Misericórdia do Purgatório.
Cúria Diocesana de Patos de Minas, 26 de outubro de 2020
30ª Semana do Tempo comum.

__________________________________________________________________________
Mitra Diocesana de Patos de Minas
Rua Tiradentes, nº 388, Bairro Centro, Patos de Minas -MG, CEP:38.700-134
Telefone: (34) 3821-3213
Whatsapp: (34) 9 9694-5219

