
 
 

DOM CANÍSIO KLAUS 
Por Mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, 

Bispo Diocesano de Santa Cruz do Sul. 

 

                                  Aos que este Decreto virem, paz e benção do Senhor! 

  

Dom Canísio Klaus, Bispo Diocesano de Santa Cruz do Sul-RS, em atenção à proclamação do Jubileu 
Extraordinário da Misericórdia, por sua Santidade o Papa Francisco, com a Bula Misericordiae Vultus - O 
Rosto da Misericórdia - recorda, orienta e decreta, como segue: 

“O Ano Santo abrir-se-á no dia 08 de dezembro de 2015, solenidade da Imaculada Conceição, em 
Roma pelo Papa Francisco. No domingo seguinte, o Terceiro Domingo do Advento, abrir-se-á a porta Santa 
na Catedral de Roma, a Basílica de São João de Latrão” (MV 3).  

A graça da Porta Santa é concedida também às Igrejas Particulares.  

Escreve o Papa: “Estabeleço que no mesmo domingo (terceiro domingo do Advento), em cada 
Igreja Particular – na Catedral, a Igreja-Mãe para todos os fiéis se abra igualmente, durante todo o Ano 
Santo, uma Porta da Misericórdia” (MV 3). Ademais, continua o Papa: “Por opção do Ordinário, ela poderá 
ser aberta também em outras igrejas especiais e santuários, meta de muitos peregrinos…” (MV 3). 

O lema do Ano Santo proposto pelo Papa é: “Misericordiosos como o Pai”. 

Jesus Cristo é o rosto da misericórdia de Deus Pai. Ele colocou a misericórdia como um ideal de sua 
vida: Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia (MT 5,7). Que neste Ano Santo, nossa 
Igreja Diocesana seja sinal vivo da misericórdia do Pai.  

Convoco, pois, todos e cada um dos fiéis desta Diocese a viver intensamente este Ano Santo com o 
coração voltado ao Pai, rico em misericórdia, mantendo os olhos fixos em seu Filho Jesus, expressão de  
amor do Pai, que disse: Quem me vê, vê o Pai (Jo 14,9). 

Como Bispo Diocesano decreto, por conseguinte, que a Porta Santa da Misericórdia, em nossa 
Diocese, será aberta nas seguintes Igrejas: Catedral São João Batista (Santa Cruz do Sul), Igreja Nossa 
Senhora do Rosário (Rio Pardo), Igreja São Sebastião Mártir (Venâncio Aires), Igreja Santo Inácio de Loyola 
(Lajeado), Igreja São Pedro Apóstolo (Encantado), Santuário Nossa Senhora de Czestochowa (Dom 
Feliciano) e Santuário São Paulo Apóstolo (Ilópolis). Além destas Igrejas, teremos três espaços e momentos 



fortes no Ano Santo: a Romaria da Santa Cruz, a Romaria de Schoenstatt e o Domingo da Divina 
Misericórdia. 

Informo as condições para viver e obter a indulgência: os fiéis são chamados a peregrinar rumo à 
Porta Santa, aberta nas Igrejas supracitadas, com profundo desejo de conversão. É necessário participar do 
sacramento da reconciliação e da eucaristia e comprometer-se a uma ação concreta de caridade fraterna. 
As ações que propomos como Diocese são: a visita aos presos, ajuda aos dependentes químicos, aidéticos, 
doentes ou idosos.  

O fechamento da Porta Santa, conforme determinação do Papa, será feito no dia 20 de novembro 
de 2016, festa de Cristo Rei do Universo. Neste dia, em todas as Igrejas e Santuários designados acima e, 
em especial, na Romaria do Schoenstatt em Santa Cruz do Sul, daremos por concluído o Ano Santo. 

A organização e programação do Jubileu da Misericórdia, seguirá as orientações da Bula Papal, 
adaptando-se às iniciativas de cada região onde se localizam as Igrejas destinadas. 

Dado e passado em nossa Câmara Eclesiástica, nesta cidade episcopal de Santa Cruz do Sul, sob 
nosso Sinal e Ideal Apostólico. 

 

 

Santa Cruz do Sul, 16 de novembro de 2015 

 

 

            Dom Canísio Klaus 
Bispo Diocesano de Santa Cruz do Sul 
 
 
 
 
     Padre Francisco Hochscheidt 
            Chanceler do Bispado 
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