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Este ensaio retrata o último dia de preparação e missa do novenário de São 

José na Capela de São José no bairro Castelo Encantado, em Fortaleza, celebrado no dia 

19 de março de todo ano no estado do Ceará, uma vez que o santo é o padroeiro do 

estado, sendo assim, um dia de feriado estadual. Dessa maneira, o autor buscou 

registrar o passo a passo de forma cronológica da elaboração e execução da festa, 

evidenciando a devoção dos fiéis que participam ativamente e de forma voluntária para 

promovê-la.  

As fotos foram tiradas no dia 19 de março, entre às 15 e 22 horas, horários que 

correspondem ao início da preparação e o final da missa, respectivamente. As fotos 

foram registradas com a câmera do celular do autor, o aparelho é um Samsung J4 com 

os pixels traseiros de 13mp. Ao iniciar a procissão, o autor foi convidado para embarcar 

em um dos carros que levava a imagem de São José, facilitando a captura de certos 

ângulos que demonstra a quantidade de pessoas reunidos na festa, que não seriam 

possíveis de registrar a pé.  

Embora seja uma festa de caráter religioso, não deixa de ser uma prática 

cultural, uma vez que cultura é um conjunto de práticas entre os indivíduos nas quais 

eles se identificam; “A identificação com um grupo pode ocorrer de acordo com 

características como etnia, língua, religião, compartilhamento de um território, classe 

social, entre outras.” (Rocha e Silva, 2006, p. 14). Logo, os indivíduos se identificam como 

católicos, e compartilham o mesmo território, o bairro, no caso, e essa união para as 

práticas religiosas os definem como comunidade.  

Por ser um membro da equipe litúrgica da Capela de São José, o autor não teve 

dificuldades para realizar este ensaio, pois já tinha familiaridade com os outros 
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indivíduos que estavam contribuindo voluntariamente para a elaboração, e inclusive foi 

convidado para participar da equipe da Pastoral da Comunicação até o final da festa. 

Assim, este ensaio se enquadra no tema da disciplina pois além da cultura da 

celebração religiosa no País formado na base do catolicismo, reúne indivíduos das mais 

diversas camadas da sociedade, principalmente as menos abastadas. Além disso, este 

trabalho por si só já é uma característica da comunicação, e isto se enriquece ainda mais 

quando participei e fotografei a atuação da equipe da Pastoral da Comunicação 

(PasCom) durante a procissão e missa, evidenciando como a igreja acompanha as 

transformações tecnológicas e implementam-nas.  
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ANEXOS 
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A Capela de São José está situada na Rua Pedro Toledo, 167, no bairro Castelo 

Encantando na cidade de Fortaleza, ela está sob controle da paróquia Santa Teresinha 

do Menino Jesus, situada na Rua do Entardecer, 130, no bairro Vicente Pinzón, próximo 

à capela. O pároco é o padre Fernando César Chaves Reis, que foi ordenado pároco em 

13 de fevereiro de 2017, sendo o primeiro pároco da recente Paróquia e celebra as 

missas dominicais pela manhã na capela e de noite na paróquia.  



 

A alegria da equipe litúrgica em celebrar mais um ano o encerramento do 

novenário de São José. Toda ornamentação está sob responsabilidade da equipe 

litúrgica da capela, que executam o trabalho com bastante devoção e alegria. 



 

Após a preparação do altar conforme determina os padrões canônicos, a igreja 

está preparada para receber os fiéis em poucas horas. Em datas festivas como a 

celebração à São José, a missa é realizada na própria rua com o apoio dos moradores, 

mesmo que não sejam praticantes da fé católica, com o intuito de receber um grande 

contingente populacional, uma vez que a estrutura da capela não permite uma 

capacidade de pessoas tão grande. 

 

Antes do início da procissão, há a oração em comunidade do terço mariano com 

a exposição da eucaristia no altar, que para os católicos é o próprio corpo de Jesus 

presente entre eles. 



 

A festa ainda permite a moradores do bairro montarem suas barracas para 

venderem comidas antes, durante e depois da missa. 

 

A presença da Pastoral da Comunicação para registrar as fotos da procissão e 

missa, além de fotos, a igreja também transmite a missa em suas redes sociais para 

quem não teve a oportunidade de estar em presença física na festa. 



 

Antes de dar início à procissão, os carros já estão posicionados com a imagem 

de São José e o pároco Fernando Reis com a eucaristia. 

 

Na chegada à capela, os fiéis já ocupam todos os espaços possíveis na rua para 

o início da missa. 



 

Os cânticos de louvor começam a entoar mais forte com as vozes dos fieis ainda 

no início da missa. 

 

A procissão da entrada da palavra de Deus é acompanhada pelos membros da 

equipe litúrgica da capela, que chegam a revestirem seus filhos com adornos que 

lembram a figura dos santos. Na imagem, a criança da esquerda representa São José, 

padroeiro do estado e marido de Maria, mãe de Jesus, e a criança da direita representa 

a Teresinha, santa padroeira da Paróquia que administra a capela de São José. 

 



 

O pároco Fernando Reis proclamando a leitura do evangelho, que no dia 19 de 

março de 2019 era a leitura do livro de Mateus capítulo 1, versículos 16, 18 ao 21 e 24, 

no qual aborda José, esposo de Maria, e a sua descendência e história, no qual José a 

abandona por pensar que Maria o traiu, e que após a mensagem de um anjo a respeito 

dos planos de Deus a José por meio de um sonho, ele volta à Maria para criar junto com 

ela o filho de Deus.  

A igreja possui um calendário próprio, o calendário litúrgico, que se inicia 4 

semanas antes do Natal com o tempo do advento e termina no último domingo do 

tempo comum, que antecede o tempo do advento e sucede o tempo da Páscoa. Esse 

calendário que determina as datas de algumas festas e feriados, como o carnaval e a 

semana santa. 

É interessante ressaltar que a proclamação do evangelho durante as missas só 

pode ser evocada por homens ordenados na igreja, no entanto, a leitura das demais 

passagens no velho e novo testamento podem ser lidas por fieis, que no caso 

corresponde a equipe litúrgica. 



 

O anúncio do corpo e sangue de Jesus Cristo em forma de pão e vinho realizado 

pelo pároco na oração eucarística e os fiéis se preparando para receber a eucaristia. 

 

O momento da saudação da paz é opcional para os padres, e pode ser feito 

antes, durante e depois da celebração da missa; porém, o padre Fernando Reis faz 



questão de realizar sempre antes da eucaristia, e se desloca até a assembleia para 

cumprimentar os fiéis. 

 

O ápice do novenário, sem dúvidas, é o momento da recepção da eucaristia 

pelos fieis no último dia da festa, é o momento que a igreja lembra a santa ceia de Jesus 

com seus discípulos. 



 

Por fim, a oração pessoal dos fiéis após receber o corpo e sangue de Jesus na 

forma de pão e vinho, o que marca o fim da missa e da celebração dos nove dias de festa 

pelo santo padroeiro do estado do Ceará, José. 

 


