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Caríssimo Padre!

Em sua Mensagem para a Quaresma deste ano, o Papa Francisco lembra que "podemos rezar na
comunhão da Igreja terrena e celeste. Não subestimemos a força da oração de muitos! A iniciativa 24
horas para o Senhor, que espero se celebre em toda a Igreja - mesmo a nível Diocesano - nos dias 13 e 14
de março, pretende dar expressão a esta necessidade da oração".
No ano passado, esta proposta foi dirigida a toda a Igreja, com a intenção de criar uma tradição
feliz, a ser repetida anualmente no 4º Domingo da Quaresma.
Assim sendo, atendendo ao desejo do Papa Francisco, e no espírito de comunhão eclesial, peço
que, nos dias 13 de março (sexta-feira) e 14 de março (sábado), cada Pároco e cada Administrador
paroquial organize e convide os fiéis cristãos de sua Paróquia a participarem das "24 Horas para o
Senhor".
As celebrações começam às 14h do dia 13 de março e terminam às 14h do dia 14 de março.
O Papa Francisco presidirá a liturgia penitencial na Basílica de São Pedro, colocando assim o
sacramento da reconciliação no centro do caminho da nova evangelização de toda a Igreja.
A Igreja deve ser Casa da Misericórdia, onde cada um possa fazer experiência do amor
misericordioso de Deus e da alegria do perdão.
Solicita-se, então, que as igrejas fiquem abertas para permitir a quantos o desejarem de celebrar o
Sacramento da Misericórdia do Senhor, de preferência num contexto de Adoração Eucarística.
É recomendável que, ao longo das "24 horas para o Senhor", sobretudo, no horário noturno, os
Presbíteros estejam disponíveis para o atendimento de confissões.
Contando com sua solidária adesão, votos de todo bem e de toda graça.
Um abraço amigo e uma especial bênção.
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N.B.: Para facilitar a celebração, propomos (em anexo) um Roteiro "24 Horas para o Senhor".

