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DOM EVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CM 

PELA GRAÇA DE DEUS E DA SANTA SÉ APOSTÓLICA 

BISPO DA DIOCESE DE VIANA (MA) 

 
 

Prot. N. 09/D/2021 

 
DECLARAÇÃO 

 

INDULGÊNCIAS NO ANO JUBILAR DE SÃO JOSÉ 

PADROEIRO DA IGREJA CATÓLICA 

 
 

Revmo. Pe. George Luís Amaral Muniz 
Pároco, Paróquia São José, Penalva (MA) 

 

É com grande alegria que, há alguns dias, recebi a Sua carta onde o senhor 
manifestava a intenção de tornar público –à conclusão do festejo do Padroeiro- o dom 
das Indulgências que a Penitenciaria Apostólica, mediante o Decreto emitido em 
conformidade com a intenção do Sumo Pontífice Francisco, benignamente concede 
durante todo o Ano de São José.  

O novenário, celebrado na Paróquia de São José, Penalva, em honra do Padroeiro 
universal da Igreja –mesmo no meio às restrições governamentais e eclesiásticas 
próprias do tempo de pandemia– é um grande retiro espiritual, favorecendo nos fiéis 
da Paróquia a meditação sobre São José, o canto da Ladainha e as múltiplas orações ao 
Esposo castíssimo da Virgem Maria; à esta grande obra espiritual, que os paroquianos 
estão realizando com diligência e dedicação, precisa acrescentar as condições do 
costume: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração pelas intenções do 
Santo Padre. 

Venho lembrar –retomando as palavras do Decreto da Penitenciaria Apostólica- 
que durante todo o Ano Jubilar “os fiéis poderão assim, com o auxílio de São José, 
guarda da Sagrada Família de Nazaré, mediante orações e boas obras, obter conforto e 
alívio das graves tribulações humanas e sociais que afligem o nosso tempo”. 

Invocando a proteção do glorioso São José, concedo a minha bênção episcopal. 

 
Dado e passado em nossa Cúria diocesana, aos 15 de março de 2021, sob o nosso sinal e 
selo de nossa chancelaria. 

 
 

Dom Evaldo Carvalho dos Santos 
Bispo diocesano de Viana (MA) 

 
 
 

Pe. Luigi Zuncheddu 
Chanceler 


