
 

 

 

Cúria Diocesana 
INDULGÊNCIA PLENÁRIA CONCEDIDA NO PRIMEIRO DIA MUNDIAL DOS AVÓS E DOS IDOSOS 

Para aumentar a devoção dos fiéis e para a salvação das almas, o Papa Francisco 
concederá uma Indulgência Plenária aos avós, idosos e a todos os fiéis, por ocasião 
do Primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, recentemente instituído por ele 
próprio, no quarto Domingo do mês de Julho, com as seguintes condições: 

A. Condições básicas: 
Com o espírito desprendido de qualquer pecado pela confissão sacramental (no 
prazo de três semanas antes ou após a realização de uma das funções enumeradas 
na Secção B), Comunhão Eucarística e oração pelas intenções do Papa (que pode 
ser a recitação de um Nosso Pai e de uma Ave Maria). 

B.  Satisfazer uma das seguintes acções: 
a) No dia 25 de Julho de 2021, por ocasião do Primeiro Dia Mundial dos Avós e 

dos Idosos, com um verdadeiro espírito de penitência e caridade, unir-se à 
celebração solene presidida pelo Santo Padre na Basílica do Vaticano ou a uma 
das funções solenes que se realizarão em todo o mundo; 

b) Dedicar tempo adequado a visitar efectiva ou virtualmente os idosos 
necessitados ou em dificuldades, tais como os doentes, os abandonados, os 
deficientes e outros casos semelhantes; 

c) Para os idosos que não podem sair das suas casas e para todos aqueles que 
estão confinados por uma razão grave: se deixarem qualquer pecado e 
quiserem cumprir as três condições habituais o mais rapidamente possível, 
sigam espiritualmente as funções sagradas do Dia Mundial, oferecendo, ao 
Deus Misericordioso, as suas orações, dores ou sofrimentos das suas vidas, 
especialmente durante a transmissão das orientações do Santo Padre e das 
celebrações solenes transmitidas pela televisão, rádio ou outros novos meios 
de comunicação social. 

 
A Indulgência Plenária deve ser aplicada como sufrágio para as almas do Purgatório. 

O Papel dos Sacerdotes 

A Penitenciária Apostólica exorta os padres a terem solicitude pastoral, e 
disponibilizarem-se facilmente para a celebração da Penitência. 

 
Dado na Chancelaria, Macau, em 5 de Julho de 2021. 
 
Pe. Cyril Jerome LAW, Jr. 
Chanceler 
 

 

天主教澳門教區 
DIOCESE DE MACAU 

CN/13/017/2021 

 


