19-11-2015.

Caros colegas e amigos:

Na agenda da reunião do Conselho de Presbíteros, a ter lugar no dia 26 do corrente mês
de Novembro, Sua Excelência Reverendíssima, o Senhor D. Amândio, informa que, nesta
nossa diocese, irá proceder-se à Abertura do Ano Santo e da Porta, em Vila Real – 13 de
Dezembro, 3.º domingo do Advento, com início às 15h00, na Igreja do Calvário; e em
Chaves – 27 de Dezembro, domingo da Sagrada Família.
I-

Sobre o Ritual da Abertura da Porta Santa ou da Misericórdia, em Vila Real, foi
organizado um pequeno caderno que se destina principalmente ao Povo de Deus, mas pode
ser usado também pelo Clero. Aí estão as principais referências aos cinco momentos que
constituem o Ritual referido. Para os sacerdotes ou paróquias dos quais conhecemos
endereço do correio electrónico já fizemos chegar o texto. Para os sacerdotes que não têm
correio electrónico (ou o desconhecemos), enviaremos um exemplar por correio normal.
Acrescentamos:
1- Os Reverendíssimos Párocos, servindo-se do texto que receberam pelo correio
electrónico ou pelo correio normal, farão o favor de, a partir desse exemplar mandarem
fazer as fotocópias necessárias, para entregarem aos paroquianos os cadernos que
forem solicitados.
2- Para a procissão que sairá do Calvário e terminará na Sé Catedral, conforme indicações
do Conselho Pontifício para a Nova Evangelização, foram aproveitados antífonas e
salmos que esse Conselho Pontifício forneceu. Poderá acontecer que o percurso da
procissão não dê lugar ao canto desses salmos, em toda a sua extensão. Nesse caso,
dos que apresentam mais estrofes, nem todas serão contadas.
3- Para o canto dos salmos, ao longo do percurso, Calvário – Sé Catedral, far-se-ão dois
coros, de acordo com a organização da procissão. Ora, a organização da procissão será
feita, conforme indicações do referido Conselho Pontifício que é, da frente para trás, a
seguinte:
 Turíbulo aceso – acólitos com a cruz ornamentada festivamente e, a seu lado, os
acólitos com castiçais de velas acesas; depois, o diácono com o Evangeliário;
depois o Bispo (só) e, atrás dele, sacerdotes, outros ministros, seminaristas e o
Povo. Então, aí vão dois coros:

 Coro um – grupo coral, irmãs religiosas e outro povo. Começarão as antífonas (que
todos repetirão), e dos salmos os versículos impares.
 Coro dois – sacerdotes, outros ministros e seminaristas. Cantarão os versículos
pares.
Deste ponto 3, podemos concluir que os sacerdotes procurarão participar e entusiasmar
o povo a que participe.
Informa-se ainda que, de quanto acontecer irá documentação para Roma.
II- Sobre o Ritual da Abertura da Porta Santa ou da Misericórdia, em Chaves, aguarda-se que
o respectivo Arciprestado nos forneça indicações.

Com amizade,

Pel’ A Cúria Diocesana

Em Chaves
Abertura da Porta Jubilar será em 27 de Dezembro, Domingo, Festa da Sagrada Família.
A concentração dos fiéis será às 15 horas, junto da Capela da Lapa, seguindo-se a
Procissão para a Igreja Matriz, onde será aberta a Porta Santa (a porta do arco
românico), segundo o ritual próprio e, depois a Concelebração eucarística, presidida pelo
Senhor Bispo.

