
ENCONTROS NAS FAMÍLIAS

CATEQUESE PARA CRIANÇAS

ROTEIRO DAS CELEBRAÇÕES 
EM HONRA DE SÃO JOSÉ

DELIVERY E DRIVE TRU DE SÃO JOSÉ

LIVE CULTURAL DE SÃO JOSÉ E SORTEIO DE PREMIOS

COBERTURA E TRANSMISSÕES

PROGRAMAÇÃO SOCIAL

Período: De 01 a 15/03/2021
As famílias são convidadas a organizar em suas 
casas pequenos oratórios com a imagem de São 
José e realizar, em pequenos grupos, a reflexão 
sobre os nove temas propostos no Livro das 
Peregrinações (Acompanha um Oratório). 

A Comissão Organizadora em parceria com a 
Pastoral Catequé�ca irá disponibilizar uma Revista 
para as crianças par�ciparem de um momento de 
formação lúdico e catequé�co. A Revista será 
entregue nas paróquias que ficarão responsáveis 
pela distribuição.

Dia 19 de março em frente da Catedral São José
10H – Venda de Feijoada 
20H – Venda de Cesta de comidas �picas

Dia 19 de março em frente da Catedral São José
Horário: 20H
Atrações: Grupo de Marabaixo do Laguinho, 
Amadeu Cavalcante, Nani Rodrigues e Marcia Fonseca
Sorteio de prêmios - Valor da Rifa: R$ 5,00

Devido as restrições de público para as celebrações 
da programação, o público também poderá 
acompanhar a cobertura dos eventos através dos 
meios de comunicação oficiais da Diocese de 
Macapá e da Paróquia São José

Facebook: @diocesedemacapa / @catedralsaojosap
Instagram: @diocesedemacapa / @catedralsaojosap
Portal de No�cias: www.diocesedemacapa.com.br 
Rádio: São José 100.5 Fm
 

http://www.diocesedemacapa.com.br
http://www.diocesedemacapa.com.br


“Com coração de pai”
Estas são as primeiras palavras da Carta Apostólica do 

Papa Francisco que anuncia o Ano de São José por ocasião dos 
150 anos da proclamação dele como padroeiro universal da 
Igreja. Ficamos felizes, porque São José é também o padroeiro da 
nossa Diocese. Ele merece toda a nossa devoção. Temos sempre 
muito a aprender com ele, apesar de um fato que chama a nossa 
atenção: nenhuma palavra dele é colocada nos evangelhos. São 
José é um santo silencioso. Nem por isso ele deixa de “falar” com 
seu exemplo, sua generosidade e humildade. Não faz discursos, 
mas é o homem “justo” que agrada a Deus.

Refle�ndo sobre o “coração de pai” de São José, quero 
lembrar o silêncio de tantos pais, muito diferente daquele do 
nosso santo exemplar. É o silêncio da omissão ou até do sumiço. 
Isso acontece quando os pais colocam no mundo os filhos, mas 
não assumem a própria paternidade. Estão ausentes, na 
educação e nas necessidades daqueles que eles mesmos 
geraram. Quantos pais acabam sobrecarregando de 
responsabilidade as mães deixando-as sozinhas na criação dos 
filhos. Ao contrário, para certos acontecimentos e obras, há uma 
disputa acirrada para ser, como diz o ditado, “o pai da criança”. 
Sobretudo quando isso dá aplausos, holofotes, fama. Nestes 
casos, falta hones�dade e humildade, sobretudo para 
reconhecer os merecimentos dos outros e não se encher de 
inú�l orgulho. O silêncio da ausência é dolorido e o barulho da 
propaganda ilude na hora, mas decepciona com o tempo. Nos 
evangelhos, São José não fala, é verdade, mas cumpre até o fim a 
missão que o Divino Pai Eterno lhe confia quando lhe pede de 
acolher Maria como esposa e, junto, o misterioso Filho que ela já 
carregava. 

Hoje, no mundo das redes sociais tudo vira no�cia. Não 
importa se é verdadeira ou falsa, se anima e encoraja ou se 
revolta e deprime. Estamos numa praça pública onde a 
curiosidade com a vida dos outros se al imenta de 
superficialidade, suspeitas e escândalos. No entanto, têm “sim” 
que não precisam de mais explicações porque surgem da 
confiança, nascem da familiaridade, se reconhecem no amor 
simples e fiel de todos os dias. Têm escolhas que as palavras não 
conseguem explicar, gestos que falam por si mesmos, segredos 
que só Deus e os “justos” conhecem. Aconteceu com o silêncio 
de São José. Pode acontecer também conosco quando 
cul�vamos a familiaridade com Deus e com os irmãos, quando 
rezamos de coração sincero e assumimos confiantes as 
responsabilidades que a vida nos pede. 

MENSAGEM DE DOM PEDRO PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOSE 2021
PROGRAMAÇÃO LITURGICA

MISSA DE ABERTURA E ENVIO

MISSA DO ANIVERSÁRIO DE 260 ANOS 
DA IGREJA SÃO JOSÉ

MISSA DO 15º. ANO DE DEDICAÇÃO 
DA CATEDRAL SÃO JOSÉ

MISSA DOS SANTOS ÓLEOS

MISSA DO PADROEIRO – 19 DE MARÇO DE 2021

PEREGRINAÇÕES

ENCONTROS NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS 

TRIDUO DE SÃO JOSÉ

Data: 27/02/2021 (Sábado)
Horário: 19h
Local: Catedral São José

Data: 06/03/2021 (Sábado)
Hora/Local:  19h na Igreja São José

Data: 07/03/2021 (Domingo)
Hora/Local:  19h na Catedral São José

Missa celebrada por Dom Pedro José Con� e 
concelebrada pelos sacerdotes da Diocese de Macapá.
Data: 11/03/2021 (Quinta-feira)
Hora/Local:  19h na Catedral São José

Período: De 16 a 18/03/2021
Local: Igreja São José
Horário: 18h30 – Oração do Tríduo
 	                19h00 – Santa Missa
No dia 18/03/2021 (quinta-feira) após a missa, 
translado da imagem de carro até a Catedral São José.

Temas:
Dia 16 (Terça-feira): SÃO JOSÉ PAI AMADO E NA 
TERNURA (Patris corde N° 1-2) 
Celebrante Pe. Rosielson  
Reitor do Seminário Diocesano

Dia 17 (Quarta-feira): SÃO JOSÉ PAI NA 
OBEDIÊNCIA E NO ACOLHIMENTO DA VONTADE 
DE DEUS (Patris corde N° 3-4)
Celebrante: Pe. Jozinaldo, CSsR, Novo pároco da 
Paróquia Perpétuo Socorro

Dia 18 (Quinta-feira): SÃO JOSÉ PAI COM CORAGEM 
CRIATIVA E TRABALHADOR (Patris corde N° 5-6) 
Celebrante: Pe. Joseph Amani Kouadio, PIME, 
Pároco da Paroquia Jesus Bom Samaritano

7h30 – M	 issa Solene na Catedral São José
9h - Após a Missa carreata pelas ruas da cidade 
        de Macapá
11h– Missa na Catedral São José
12h – Homenagem a São José com queima de fogos
19h – Missa de Encerramento na Catedral São José

Período: De 01 a 15/03/2021
Cada ins�tuição é convidada a organizar um Oratório
com a Imagem de São José e realizar momentos de 
oração ou encontros do Livro das Peregrinações. 
Os que não dispuserem de uma imagem podem 
adquirir o oratório na secretaria da festa.
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