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Circular 08/2021 

Carta ao Povo de Deus da Diocese de Santos 

Queridos sacerdotes, religiosos(as), diáconos e fiéis leigos e leigas com 

suas famílias 

 

Neste tempo de graça que é a quaresma, estamos vivendo momentos 

difíceis, e novamente sem poder participar presencialmente das celebrações na 

igreja, devido às restrições da pandemia. Podemos dizer que essa se tornou a 

principal penitência desta quaresma. Nós a assumimos com espírito de 

compromisso pela vida tão necessário neste momento. Muitas famílias 

passaram pela experiência dolorosa da Covid-19, e até perderam entes queridos. 

Nossa Igreja abraça todas as pessoas que carregam esta cruz, e deseja confortá-

las com a oração e a solidariedade fraterna.   

No dia 19 de março celebraremos a Festa de São José com limitações. 

Será, no entanto, um motivo a mais para intensificarmos nossas orações e 

confiarmos a Igreja e nossas famílias à sua proteção paterna. O Papa Francisco 

dedicou este ano a São José, com a Carta Apostólica “Com coração de Pai”, 

convidando-nos a confiar nele e a imitar sua vida de santidade, acolhendo com 

generosidade a missão que Deus nos confiou.  

Mas o Papa Francisco quis instituir também, a começar neste dia da festa 

de São José, o “Ano Amoris Laetitia” (Alegria do Amor), um ano dedicado à 

família. De fato, a Sagrada Família, com a presença de Jesus, Maria e José é 

tudo o que necessitamos para viver na alegria, confiando em Deus que vem ao 

nosso encontro e caminha conosco. 

Domingo passado, o Papa Francisco nos lembrou: “Na próxima sexta-

feira, 19 de março, solenidade de São José, será aberto o Ano da Família Amoris 

Laetitia: um ano especial para crescer no amor familiar. Convido a um renovado 

e criativo impulso pastoral para colocar a família no centro das atenções da 

Igreja e da sociedade. Rezo para que cada família possa sentir em sua própria 

casa a presença viva da Sagrada Família de Nazaré, para que ela possa 

preencher nossas pequenas comunidades domésticas com amor sincero e 

generoso, uma fonte de alegria mesmo nas provações e dificuldades”. 

Esta iniciativa se concluirá em 26 de junho de 2022, durante o 10º 

Encontro Mundial das Famílias em Roma, que terá como tema: "Amor familiar: 

vocação e caminho de santidade". 
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Em meio às dificuldades da pandemia, a família é como um ninho que 

protege e fortalece. Mas não deve ser um ninho só para dormirmos. Deve ser um 

espaço de crescimento. Por isso, durante este ano, serão realizadas muitas 

iniciativas para difundir a espiritualidade familiar, para preparar para o 

matrimônio, para incrementar a educação na afetividade dos jovens, a santidade 

do casal e das famílias que vivem a graça do sacramento na vida cotidiana.  

Temos como roteiro para a boa vivência deste ano a Exortação Apostólica 

Amoris Laetitia, na qual o Papa Francisco recolhe as contribuições de dois 

Sínodos sobre a Família, e nos oferece muitas luzes e estímulos para este 

necessário caminho de crescimento. 

Iniciamos assim este Ano Amoris Laetitia na Festa de São José com a 

disposição de conversão desta quaresma, para festejarmos na Páscoa do Senhor 

a grande alegria da Ressurreição que renova nossa esperança e nossas forças. 

“São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso 

fervor”! 

Com este Salmo pedimos a bênção do Senhor sobre cada família: 

“Feliz quem teme o Senhor e segue seus caminhos. 
Viverás do trabalho de tuas mãos, viverás feliz e satisfeito.  
Tua esposa será como uma vinha fecunda no interior de tua  
casa. 
Teus filhos, como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. 
Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. 
De Sião o Senhor te abençoe! 
Possas ver Jerusalém feliz todos os dias de tua vida. 
E vejas os filhos de teus filhos. 
Paz sobre Israel!” (Sl 128/127, 1-6) 

Abraço fraterno a todos. 

Santos, 17 de março de 2021 

 
Dom Tarcísio Scaramussa, SDB 

Bispo Diocesano de Santos 
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