
DOM JOÃO JOSÉ COSTA, O. CARM 

POR MERCÊ DE DEUS E DA SÉ APOSTÓLICA 

ARCEBISPO METROPOLITANO DE ARACAJU 

EM PAZ E COMUNHÃO COM A SÉ APOSTÓLICA E O COLÉGIO EPISCOPAL 

 

 

DECRETO COM O QUAL SE CONCEDE INDULGÊNCIAS NO ANO 

DEDICADO A SÃO JOSÉ 

 

 

 D. João José Costa, O. Carm, arcebispo metropolitano de Aracaju, considerando 

o bem espiritual dos fiéis, por ocasião 150º aniversário da Declaração de São José como 

Padroeiro Universal da Igreja, proclamado pelo Papa Francisco, através da Carta  

Apostólica “Patris Corde’, datada de 08 de dezembro de 2020, cujo objetivo é 

‘aumentar o amor por este grande Santo, para nos sentirmos impelido a implorar a sua 

intercessão e para imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo”, 

TENDO PRESENTE e teor de cân. 995,§1º, e CONSIDERANDO que este será um 

tempo de alegre ação de graças, de renovação e purificação dos corações, de 

fortalecimento das comunidades, de renovado entusiasmo do laicato e de busca de 

fidelidade ao projeto salvífico de Deus, 

 

 

DECRETA 

 O ANO DEDICADO A SÃO JOSÉ NAS PARÓQUIAS:  

SÃO JOSÉ, no Município de Aracaju/SE, Bairro São José, 

SÃO JOSÉ OPERÁRIO, no Município de Aracaju/SE, Conjunto Castelo Branco, 

SÃO JOSÉ e SANTA TERESA DE CALCUTÁ, no Município de Aracaju/SE, 

Loteamento Marivan 

SÃO JOSÉ, no Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, Conjunto João Alves, 

 

 

 

 

 



 

SÃO JOSÉ, no Município de Malhador/SE, 

SÃO JOSÉ, no Município de Pinhão/SE, a iniciar-se oficialmente no dia 08 de 

dezembro de 2020 e concluir em 08 de dezembro de 2021. Querendo, de todas as 

maneiras, ajudar os fiéis da paróquia na renovação das suas vidas e conversão pastoral, 

concede-lhes indulgências durante este ano, cada vez que, individualmente ou em 

grupo, visitarem a Paróquia, rezando nas intenções do Santo Padre, o Papa, um Pai-

nosso e o Credo, participar do Sacramento da Reconciliação e da Eucaristia. A 

indulgência pode ser recebida várias vezes, mas nunca duas vezes no mesmo dia.  

  Indulgência é a remissão, diante de Deus, da pena temporal, devida pelos 

pecados já perdoados quanto à culpa; remissão que o fiel, devidamente disposto e em 

certas e determinadas condições, alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora 

da redenção, distribui e aplica autoritativamente o tesouro das satisfações de Cristo e 

dos Santos (cân. 992). 

Aos idosos, enfermos e todos os que, por legítima causa não puderem sair de casa por 

conta do Coronavírus, poderão obter indulgências, contanto que, com ânimo devoto se 

unam a aqueles que realizam uma piedosa visitação ou peregrinação, detestem o pecado 

e, com a intenção de, logo que for possível, realizem as três condições habituais acima 

mencionadas. 

Seja rezada sempre a seguinte oração: 

Salve, guardião do Redentor 

e esposo da Virgem Maria! 

A vós, Deus confiou o seu Filho; 

em vós, Maria depositou a sua confiança; 

convosco, Cristo tornou-Se homem. 

Ó Bem-aventurado José, mostrei-vos pai também para nós 

e guia-nos no caminho da vida. 

Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem 

e defendei-nos de todo o mal. Amém.  

 

 

  

 

 



 

Seja este Decreto transcrito na íntegra no Livro de tombo da Paróquia e comunicado ao 

povo de Deus no dia de início do Ano dedicado a São José. 

  Dado e passado na Mitra arquidiocesana de Aracaju/SE, aos 06 de dezembro de 

2020   

 

 

Dom João José Costa 

Arcebispo metropolitano de Aracaju 

 

 

Pe. Roberto Benvindo dos Santos 

Chanceler do Arcebispado 


