AS CATACUMBAS
DE DOMITILLA
Administração
Desde o dia primeiro de Janeiro de
2009 os Missionários do Verbo Divino, assumiram a responsabilidade
pelas Catacumbas de Domitilla. Compete-lhes cuidar desde lugar sagrado
e transmitir o sentido profundo da
sua história aos visitantes. O desejo
mais profundo da comunidade é dar
a conhecer a complexidade cultural e
espiritual destas tipicas catacumbas
cristãs.

SS. Arnold Janssen
Joseph Freinademetz

Missionários Do Verbo Divino - Quem Somos?
Somos uma comunidade religiosa e missionária de leigos
e clérigos, fundada em 1875 por Santo Arnaldo Janssen.
Provenientes de diversos países e culturas, reunimo-nos
em comunidade para levarmos a todos a Boa Nova do
amor de Deus. Vivendo em comunidades internacionais
e multiculturais, damos testemunho da universalidade da
Igreja e da fraternidade.
A nossa missão
Ao assumirmos qualquer tarefa missionária, damos preferência às situações de maior necessidade. A exemplo
de Jesus Cristo, dedicamo-nos sobretudo aos pobres e
marginalizados.
Trabalhamos, em primeiro lugar e
de preferência, onde o Evangelho
ainda não foi anunciado ou o foi de
forma insuficiente e onde a Igreja
local não pode valer-se a si mesma.
Abertos e respeitadores da tradições religiosas e culturais dos
povos aos quais somos enviados,
procuramos o diálogo com todos e
levamos-lhes a Boa Nova do amor
de Deus.
Para mais informação e conhecer melhor
nosso trabalho visite, por favor, os nossos sites:
www.verbodivino.pt
www.verbodivino.org.br
www.verbodivino.com.br

Como chegar?
- Da estação Términi (a estação ferroviária principal de Roma),
com o autocarro 714, descer na Piazza dei Navigatori e seguir
à esquerda na Via delle Sette Chiese até o número 282.
- Da Piazza Venezia tomar o autocarro 30 ou 160 e seguir o
mesmo percurso.
- Da Piazza San Silvestro: tomar o autocarro 160 e seguir o
mesmo percurso.
- Do Largo Torre Argentina: tomar o autocarro 30 até Piazza
dei Navigatori e seguir o mesmo percurso.
O bilhete de ingresso custa k 8,00 para adultos e k 5,00
para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.
Horários: Das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
Fechada à terça-feira.

Para mais informaões:
As Catacumbas De Domitilla
Via delle Sette Chiese, 282 - 00147 ROMA (RM)
Fone [0039] 06 511-0342
Fax [0039] 06 511-0512
http://www.domitilla.info
Website: http//domitilla.soverdi.eu
info@domitilla.info
e-mail: info@domitilla.soverdi.eu

AS CATACUMBAS
DE DOMITILLA

As Catacumbas de Domitilla estão entre as mais extensas,
que se encontraram em Roma. Abrangem uma Basílica
subterrânea e 17kms. de galerias em quatro andares, com
mais de 150.000 “loculi” (sepulturas).

Visitando este lugar é-nos oferecida a possibilidade de aprofundar em alguns aspectos da vida das primeiras comunidades cristãs, constatar a sua esperança na ressurreição e
na vida eterna e admirar o legado encerrado, durante séculos, nas decorações símbólicas das sepulturas e os extraordinários frescos, que mostram uma fé profunda em
Deus e a veneração
dos mártires sepultados neste antigo cemitério.

No final do segundo e início do terceiro século escavaram-se as primeiras galerias na área doada pela nobre Flávia Domitilla, uma neta do Imperador Vespasiano,
aos Cristãos. Foram escavadas junto de um hipogeu (um
tunel pre-existente), conhecido como “hipogeu dos Flavios” e consistia numa galeria com algumas sepulturas
e sarcófagos; mais tarde, junto a esta área, foi construido um “triclinium”, cuja finalidade era a celebração dos
“refrigeria”, ou seja, banquetes fúnebres em honra dos
mortos. Durante a visita pode-se admirar ainda uma capela funerária conhecida como o “Cubiculum de Eros e
Psiqué.”
Todas as visitas são orientadas pelos nossos guias especializados, em várias línguas: Italiano, Inglês, Francês,
Espanhol, Polonês, Português e Alemão. É ainda possivel fazer a visita com a ajuda de um sistema audio em
Russo, Coreano, Japonês, Croata e muitas
outras linguas.

A Catacumba de Domitilla é a única aberta ao público
que possui uma Basílica em seu interior, construída no
final do século IV, durante o Pontificado do Papa Damaso
(366-384): era dedicada aos mártires Nereu e Aquileu,
cujos túmulos estão localizados sob o altar, ao lado do de
S. Petronilla.

Além de admirar os frescos e os mais antigos simbolos da fè cristã encontrados neste cemitério, o visitante poderá deixar-se impressionar pelo trabalho de
escavação até ao nivel mais profundo e, dessa forma,
perceber a habilidade destes trabalhadores, que planearam e criaram este admirável labirinto de áreas
subterrâneas, o que pressupõe um elevado conhecimento técnico nestes primeiros séculos da nossa era.
Para os grupos que assim desejarem e fizerem
a respectiva reserva, nós
podemos oferecer a possibilidade de celebrar Missa
ou serviços religiosos ecuménicos na Basilica ou nas
capelas subterrâneas preparadas para o efeito no interior das Catacumbas. Na
Basilica há lugar para cerca
de 500 peregrinos.

