CARTA PASTORAL DE DOM GREGÓRIO PAIXÃO, OSB
BISPO DA DIOCESE DE PETRÓPOLIS

Estimados Padres, Diáconos, Religiosos, Religiosas, Consagrados, Consagradas,
Membro das Novas Comunidades e Movimentos, Seminaristas,
Agentes de Pastoral e amado Povo de Deus.
A todos, saudação, paz e bênção no Senhor!
No distante 08 de dezembro de 1870, o Beato Pio IX, pelo decreto Quemadmodum
Deus, conferiu solenemente a São José o título de Padroeiro da Igreja Católica. Para celebrar
o 150° aniversário dessa solene declaração, no último dia 08 de dezembro, pela Carta
Apostólica Patris Corde, Sua Santidade o Papa Francisco convocou toda a Igreja para um ano
especial, totalmente dedicado a São José, cuja abertura se deu naquela data e se estenderá até
o dia 08 de dezembro de 2021. Na mesma ocasião a Penitenciaria Apostólica publicou um
decreto, através do qual, neste ano, se concede o dom de especiais Indulgências, nas devidas
condições (sacramento da confissão, Sagrada Comunhão e oração pelas intenções do Santo
Padre) para os fiéis que, com espírito desapegado de qualquer pecado, tomarem parte no Ano
de São José nas ocasiões e com as modalidades determinadas pela Penitenciaria Apostólica.
Atentos à voz do Vigário de Cristo, visando a maior participação dos nossos
diocesanos nesta importante celebração jubilar e para que todos eles possam se beneficiar da
graça da Indulgência plenária, apresentamos as indicações para que, na Diocese de Petrópolis,
o Ano de São José seja celebrado com espírito de fé e devoção.
Em primeiro lugar, como é indicado no Decreto da Penitenciaria Apostólica, concedese Indulgência plenária a todos que meditarem a oração do Pai-Nosso, pelo menos por trinta
minutos, ou então participarem de um retiro espiritual, de ao menos um dia, que inclua ao
menos uma meditação sobre São José.
Do mesmo modo, os fiéis podem obter igual dom se realizarem as obras de
misericórdia corporal e espiritual. Lembramos que em nossas paróquias há pastorais e
serviços organizados em função de tais obras e benefício dos irmãos e irmãs mais
necessitados. Recomendamos, portanto, que aqueles que não as integram, que possam aderir
com alegria às suas mais variadas propostas de ação, como exercício da prática do amor
fraterno, como ordenou o Senhor Jesus.

No referido Decreto, há também a indicação de que todas as famílias cristãs sejam
estimuladas a recriar o mesmo clima de íntima comunhão, de amor e de oração que se vivia
plenamente na Sagrada Família. Dessa forma, neste ano, a Santa Igreja concede a Indulgência
plenária em favor dos fiéis que rezarem o Santo Rosário (Terço) em família e entre noivos.
Incentivamos, ainda, que nos lares católicos a imagem de São José seja colocada em lugar de
destaque.
Diante dessa imagem, os fiéis ainda poderão rezar e obter as Indulgências quando:
confiarem a sua atividade à proteção do Operário de Nazaré; invocarem sua intercessão pelos
desempregados ou para que o trabalho de todos seja mais digno; rezarem as “Ladainhas de
São José” ou outra oração a ele dirigida, em favor da Igreja perseguida e pelo alívio de todos
os cristãos que sofrem qualquer forma de perseguição; recitar uma oração legitimamente
aprovada ou ato de piedade em honra do pai adotivo de Jesus, como a oração “A Oração
Diocesana para o Ano de São José”, nos dias 19 de março e 1º de maio, no dia 19 de cada mês
e em cada quarta-feira, dia dedicado à memória do Santo, segundo a tradição latina.
Nesse intento, pedimos que, em todas as paróquias de nossa Diocese, nas quartasfeiras, quando a Liturgia permitir, que a Santa Missa seja celebrada observando o formulário e
indicações da Missa Votiva de São José. Para o bem espiritual de todos os nossos diocesanos,
mensalmente, aos domingos, após uma das missas, observando as normas litúrgicas,
incentivamos atos devocionais ao nosso excelso Padroeiro, constando, inclusive, de uma
bênção especial para as pessoas que estão à procura de trabalho.
Convocamos também os nossos diocesanos para a celebração de uma novena em
honra do Padroeiro da Igreja. A oração ocorrerá uma vez ao mês, durante nove meses, sempre
no dia 19 de cada mês, com início em março e conclusão em novembro. Nestes dias, as
mídias oficiais de nossa Diocese oferecerão um vídeo, onde pessoalmente faremos as preces e
as meditações.
Estabelecemos que em todo o território diocesano a Solenidade de São José, em 19 de
março, e a Memória de São José Operário, em 1° de maio, sejam celebradas com especial
destaque e de um modo que favoreça o maior número de participação dos nossos fiéis, que,
nessas datas, poderão lucrar a Indulgência plenária recitando a oração de São José que
preparamos especialmente para esse ano.
A critério dos reverendos Párocos e Administradores Paroquiais, com as devidas
normas de segurança sanitária, pelas Comunidades ou até mesmo pelos lares das Paróquias
pode ocorrer uma peregrinação com a imagem do chefe da Sagrada Família.
Como a Igreja ensina que “as santas imagens, presentes em nossas igrejas e em
nossas casas, destinam-se a despertar e a alimentar a nossa fé no mistério de Cristo”
(Catecismo da Igreja Católica, § 1192), em virtude da celebração de Ano, estabelecemos que
na Igreja Catedral e em todas as Matrizes de nossa Diocese a veneranda imagem de São José
seja colocada em lugar de honra e destaque para a veneração dos fiéis.

Lembramos que, no atual contexto de emergência sanitária, o dom da Indulgência
plenária é especial e igualmente concedido às pessoas mais idosas, aos enfermos, aos
agonizantes e a todos os que, por legítimos motivos, estão impossibilitados de sair de casa,
“se, com espírito desapegado de qualquer pecado e com a intenção de satisfazer, logo que
possível, às três condições habituais para lucrar indulgências, em suas próprias casas ou onde
o impedimento as retiverem, rezarem um ato de piedade em honra de São José, conforto dos
enfermos, oferecendo com confiança a Deus as dores e os incômodos da sua vida”.
Por fim, é do nosso interesse que todos os nossos fiéis tenham acesso ao rico conteúdo
da Carta Apostólica Patris Corde, escrita pelo Papa Francisco. Assim, encorajamos os nossos
diocesanos à leitura da mesma e, que pela caridade fraterna, o seu conteúdo seja transmitido
de diversos modos, pelo nosso reverendo clero, religiosos e agentes de pastoral a um maior
número possível de fiéis.
Que a paterna intercessão de São José acompanhe a todos nós, não somente neste ano,
inteiramente dedicado a ele, mas em todos os dias de nossa vida e também no nosso momento
derradeiro.

Dom Gregório Paixão, OSB
Bispo de Petrópolis
------------------------------------------------------------------------ORAÇÃO DIOCESANA
PARA O ANO DE SÃO JOSÉ
Ó glorioso São José,
vós vos associastes ao mistério da nossa salvação
como esposo da Virgem Maria, Mãe de Jesus!
Confiamos à vossa poderosa intercessão,
a Santa Igreja e as nossas famílias,
as vocações sacerdotais, religiosas e todos os consagrados;
os sem abrigo e os desesperados,
os trabalhadores e aqueles que estão sem trabalho,
os doentes e os necessitados.
Sede exemplo para todos os que evangelizam
nas pastorais e movimentos.
Que possamos, por vosso intermédio,
obter da Trindade Santa a cura definitiva dessa pandemia,
e um dia ser convosco felizes por toda a eternidade,
adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Amém!

