
PEREGRINAÇÕES NAS FAMILIAS
Período: De 27/09 a 08/10/2021
As famílias são convidadas a realizar os nove encontros de reflexão e oração do Livro 
das Peregrinações, baseados no “Ano da Família Amoris Laetitia” (A Alegria do Amor).

MISSA E CARREATA DO CIRIO NOS VICARIATOS
Data: 10/10/2021 (DOMINGO)
O horário das celebrações e itinerário das carreatas serão estabelecidos e 
divulgados por cada Vicariato. No percurso das carreatas os devotos e promesseiros 
são convidados a fazer a doação de alimentos não perecíveis para serem entregues 
às famílias carentes.

VISITA DA IMAGEM PEREGRINA NOS VICARIATOS
Período: De 11 A 16/10/2021 (SEGUNDA A SÁBADO)
As Imagens Peregrinas visitam as Igrejas e Comunidades, conforme roteiro 
estabelecido por cada Vicariato.

ROMARIA DOS RODOVIÁRIOS
Data: 08/10/2021 (Sexta) 
Saída da Rede Amazônica (TV Amapá) até a Paróquia N. Senhora de Fátima 
e Santana (Santana)

ROMARIA FLUVIAL
Data: 09/10/2021 (SÁBADO) às 7h
Saída do Porto da Souzamar, em Santana (AP), e chegada no Porto da NorteLog 
(Rio Matapí)

ROMARIA DOS MOTOCICLISTAS  
Data: 09/10/2021 (SÁBADO) às 10h
Saída do Porto da NorteLog e chegada na Catedral São José

ROMARIA DOS JOVENS E CICLISTAS
Data: 17/10/2021 (DOMINGO) às 8h
Encerramento das Romarias com o translado das Imagens Peregrinas dos Vicariatos 
até a Catedral São José, pelos Ciclistas com a participação do Setor Juventude.

DRIVE-TRU DE NAZARÉ
Data: 10/10/2021 (DOMINGO) às 11h e às 19h
Venda de comidas típicas para retirada na Catedral São José.

 

CÍRIO NOS VICARIATOS

ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO

ROMARIAS E CARREATAS

ROMARIAS E CARREATAS

LIVE CULTURAL E SORTEIO DE PRÊMIOS
Data: 10/10/2021 (DOMINGO) às 20h
Show Mariano com artistas locais seguido de sorteio de prêmios da Rifa do 
Círio de Nazaré 2021.

REDES SOCIAIS
Facebook: @ciriodenazaremacapa | @DioceseDeMacapa | @catedralsaojoseap
Instagram: @ciriodenazaremcp|@diocesedemacapa | @catedralsaojoseap

PORTAL
Informações e cobertura: www.diocesedemacapa.com.br/ciriodemacapa

RÁDIO
Rádio São José Fm 100.5 



 O assunto “família” nunca acaba, porque é por aí que todo ser humano passa. 
Ninguém nasce sozinho. Todos tivemos, ou temos, ao menos, uma família. Poderá ser 
grande, pequena, harmoniosa, desajustada, mas, de qualquer jeito ela será, para 
sempre, a “nossa” família. Aconteceu também com Jesus. Maria e José foram a sua 
primeira família. Depois virá outra, bem diferente e nova. Será a “família” aberta aos 
discípulos seus seguidores. Como ele mesmo ensinou: todos aqueles que fazem a 
vontade de Deus Pai entram a fazer parte desta família extraordinária, muito além dos 
laços de sangue (Mc 3,35; Mt 12,50). Por isso, podemos chamar de “família” também a 
nossa Comunidade, a nossa Igreja e, confiando sempre mais na fraternidade de todos, 
a grande “família humana”. 

 No entanto, todos sabemos que, apesar das promessas e dos esforços, muitas 
vezes a convivência em família não é nada fácil. Somos diferentes, cada um de nós 
busca afirmar o seu papel e a sua personalidade. Todos deveríamos e poderíamos nos 
ajudar mais para sermos pessoas melhores, mais amáveis e compreensivas, porque 
todos, crianças, jovens, adultos e idosos, temos sempre muito a aprender. Ninguém 
nasce sabendo das coisas. Aprendemos aos poucos a sermos pais, mães, filhos, irmãos, 
tios, avós... Aprendemos aos poucos a dizer uns aos outros: obrigado, desculpe, por 
favor...

 Por que desistimos de nos ajudar uns aos outros? Talvez por razões opostas: 
não corrigimos por não querer enxergar no outro defeito ou fraqueza alguma ou, ao 
contrário, desistimos dele de antemão, achando inútil nos meter na sua vida. 
Passamos facilmente das agressões para a indiferença, das críticas para a mudez, da 
cegueira para o desprezo. Jesus sabia encorajar os que estavam certos e lhe dizia de 
fazer o mesmo, socorrendo os caídos na estrada ou servindo com generosidade aos 
irmãos. Igualmente ajudava os que estavam errados a enxergar os seus pecados, 
sempre perdoando, mas também alertando-os a não continuar no mesmo caminho. 
Assim, Jesus se fez hóspede na casa de Zaqueu (Lc 19,5) e, até na cruz, soube ver o 
arrependimento escondido no coração do malfeitor agonizante. Admirar o bem e 
mostrar amorosamente as falhas exige muito carinho e solidariedade humana. Todos 
precisamos ser mais realistas e humildes porque todos podemos corrigir e ser 
corrigidos. Somente assim crescemos como família unida. É impossível saber quanto 
Jesus, o homem perfeito, aprendeu do Divino Pai eterno ou, desde criança, com Maria 
e José, lá na casa pobre e simples de Nazaré. O que sabemos é que ele nunca desistiu de 
amar e perdoar.

Dom Pedro José Conti

Bispo Diocesano de Macapá

MENSAGEM DO BISPO PARA O CÍRIO 2021

PROGRAMAÇÃO DO CÍRIO DE NAZARÉ
CELEBRAÇÕES NA CATEDRAL SÃO JOSÉ

MISSA DE ENVIO

CELEBRAÇÕES NOS CEMITÉRIOS EM MEMÓRIA 

DAS VÍTIMAS DA PANDEMIA

CELEBRAÇÕES NA IGREJA SÃO JOSÉ

PEREGRINAÇÕES

Data/Hora: 04/09/2021 (SÁBADO) às 19h.
Bênção das Imagens e Envio das Equipes que integram as Comissões e Instituições que 
participam das Peregrinações.

MISSA DE AGRADECIMENTO AOS PATROCINADORES 2020
Data/Hora: 18/09/2021 (SÁBADO) às 19h.
Homenagem aos Patrocinadores do Círio 2020

MISSA DE ENVIO DAS FAMÍLIAS
Data/Hora: 25/09/2021 (SÁBADO) às 19h.
Bênção das Imagens e Envio das Famílias que participarão dos 9 Encontros em 
preparação ao Círio.

MISSA DE APRESENTAÇÃO DO MANTO E TRASLADAÇÃO DAS IMAGENS
Data/Hora: 09/10/2021 (SÁBADO) às 19h.
Apresentação e troca do novo manto de Nossa Senhora. 
Após a missa serão entregues aos representantes dos 4 Vicariatos as imagens 
peregrinas de Nossa Senhora de Nazaré.

MISSA DO CIRIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Data/Hora: 10/10/2021 (DOMINGO) às 7h30 | 10h | 19h
Após a missa das 7h30 as imagens peregrinas saem em carreata no 
âmbito dos Vicariatos. 

MISSA DAS CRIANÇAS 
Data/Hora: 12/10/2021 (TERÇA) às 16h
Após a missa, a partir das 17h, será realizada na Praça da Catedral a LIVE DOS 
AMIGOS DA NAZINHA com diversas atrações animadas pela Pastoral Catequética, 
transmitida pelo Facebook: Catedral São José.

MISSA DO RECÍRIO
Data/Hora: 17/10/2021 (DOMINGO) às 10h
Antes da celebração serão acolhidas as quatro imagens peregrinas vindas dos 
Vicariatos da cidade de Macapá. 

MISSA DA ESPERANÇA
17/09/2021 (Sexta) - Cemitério São José às 16h 
24/09/2021 (Sexta) - Cemitério N. S. da Conceição às 16h
01/10/2021 (Sexta) - Cemitério São Francisco às 16h 
As celebrações terão participação restrita e serão transmitidas pelas redes sociais 
do Círio de Nazaré de Macapá, da Diocese de Macapá e da Catedral São José. 
Solicitamos que os nomes dos falecidos sejam encaminhados para o e-mail: 
ciriodenazarémcp@gmail.com ou pelo WhatsApp: 99167-4731 até o dia 23/09/2021. 
Os nomes serão publicados durante a transmissão da missa.

SANTA MISSA E TERÇO DAS FAMÍLIAS
Data: De 11 a 15/10/2021
Horário: 11h – Oração do Terço seguido da Santa Missa às 12h.
A Imagem Oficial de N. S. de Nazaré ficará exposta na Berlinda para visitação dos 
devotos, durante a semana, ao lado da Igreja São José.

PEREGRINAÇÕES NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PARTICULARES
Período: De 06/09 a 06/10/2021
Roteiro da peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas Instituições 
- Modalidade: Missa

Roteiro da peregrinação da imagem de Nossa senhora de Nazaré nas 
instituições na Modalidade: Exposição da Imagem
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