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35ª ROMARIA DIOCESANA DE JALES 

18 de agosto de 2019 
 

TEXTO-BASE 
 

APRESENTAÇÃO 

Esse texto-base da 35ª. Romaria Diocesana que será realizada no 

próximo dia 18 de agosto, contém informações fundamentais sobre seu 

histórico e seus objetivos, seu sentido mariano, eclesial e pastoral, como 

será realizada neste ano e reflexões sobre ao seu lema: “Com Maria oramos 

e praticamos a Palavra Deus”. 

Esse lema da Romaria deste ano corresponde ao importante desafio 

contido no atual Planejamento Pastoral da Diocese de Jales, de “fomentar a 

formação bíblico-teológica e orientar a Leitura Orante da Bíblia em nossas 

comunidades”, para que sejamos mais autênticos em nossa vida cristã, 

portanto, evangelizadores. 

Conforme as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 

Brasil 2019-2023, a Igreja funda-se na Palavra de Deus, e vive dela. O 

Povo de Deus sempre encontrou luzes e forças nela. Hoje, também, nossas 

comunidades se iluminam e se fortalecem pela leitura, meditação, oração, 

contemplação e vivência da Palavra de Deus. 

Evangelizar é, de fato, a missão mais profunda da Igreja. Levamos 

adiante essa missão “pelo anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos 

e discípulas de Jesus Cristo, em Comunidade Eclesiais Missionárias, à luz 

da evangélica opção pelos pobres, cuidando da Casa Comum e 

testemunhando o Reino de Deus, rumo à plenitude”. 

Maria nos inspira nessa missão, por seu testemunho de escuta atenta e 

prática da Palavra de Deus, e por ensinar-nos a fazer tudo o que Cristo nos 

diz (cf. Jo 2,5). Que nossos encontros em preparação à Romaria Diocesana, 

dedicada a Maria, nos ajudem, portanto, a meditar e rezar com a Palavra de 

Deus, dispondo-nos a colocá-la em prática. 

Na Romaria deste ano faremos a abertura do Jubileu Diocesano, pelo 

qual unificaremos ainda mais nossos corações e ações em Cristo. 

Cultivemos desde já, nossa comunhão, participando, todos, nesses 

encontros em preparação à Romaria, suplicando a Deus graças especiais a 

cada um de nós e à nossa Diocese, por intercessão de Maria. 

Dom Reginaldo Andrietta, Bispo Diocesano de Jales 



2 

 

CAPÍTULO l 

 

O QUE É A ROMARIA DIOCESANA 

 

A Romaria deste ano e seu histórico 

 

A Diocese de Jales realiza em 2019, sua 35ª. Romaria Diocesana na 

Solenidade de Nossa Senhora da Assunção, sua padroeira, que este ano é 

celebrada pela Igreja no Brasil no dia 18 de agosto. Com essa Romaria, 

comemoramos o aniversário de fundação da Diocese, ocorrida no dia 15 de 

agosto de 1960. 

 

A Romaria Diocesana, dedicada à Nossa Senhora da Assunção, teve início 

no ano de 1985, no dia 18 de agosto, quando nossa Diocese celebrou seu 

Jubileu de Prata. Naquele dia, milhares de romeiros de toda a Diocese 

conduziram em uma grande caminhada, o Cruzeiro da Fundação do 

Município de Jales, abandonado, até então, em um terreno de um bairro da 

cidade. 

 

Esse Cruzeiro foi reimplantado ao lado da Catedral, hoje, dentro da 

Catedral para ser preservado, sinalizando a centralidade de Cristo na Igreja. 

No final da celebração eucarística daquela Romaria, Dom Luiz Demétrio 

Valentini, hoje, Bispo emérito, perguntou aos romeiros se queriam voltar 

no ano seguinte para uma segunda Romaria. A adesão foi unânime e 

entusiasta. 

 

A Romaria se afirma ao longo dos anos 

 

Em 1986, quando se aproximou de novo o aniversário da Diocese, ficou no 

ar a pergunta se de fato, a Romaria iria se realizar diante de dúvidas que 

alguns apresentaram. Decidiu-se, então, realizá-la para comprovar o 

entusiasmo popular. Para não prejudicar as celebrações próprias da 

Paróquia da Catedral, assumiu-se de realizá-la no último domingo de 

agosto. 

 

Marcada a data e feita a divulgação, o povo de Deus compareceu em 

número ainda maior que a primeira Romaria. Naquela ocasião, também se 
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decidiu que essa caminhada de fé aconteceria daí em diante, no domingo 

seguinte ao dia 15 de agosto, ou nesta data sendo domingo. 

 

Assim foram se sucedendo as Romarias, cada uma com um tema especial, 

assumido a partir das principais intenções da Igreja em cada ano, 

celebrando a história e a vida de nossa Diocese, nossa unidade na 

diversidade e nossa comunhão eclesial, inspirados nas temáticas propostas 

pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com destaque às 

Campanhas da Fraternidade. 

 

A cada ano, então, por ocasião do aniversário da Diocese, uma numerosa 

multidão de fiéis católicos caminha em direção à Catedral Diocesana, 

expressando sua devoção a Nossa Senhora da Assunção, fortalecendo sua 

comunhão em Jesus Cristo e comprometendo-se em ações que constroem o 

bem comum e sinalizam o Reino de Deus. 

 

Temas das Romarias 

 

1985: Jubileu de Prata da Diocese de Jales 

1986: Chamados a ser Povo de Deus 

1987: Chamados a serem cristãos 

1988: Maria Peregrina com seu Povo 

1989: Famílias a Serviço da Vida 

1990: Mulheres e Homens chamados a servir 

1991: Chamados para a Ceia do Senhor 

1992: Chamados para a nova Evangelização 

1993: Todos Chamados para a Missão 

1994: Famílias em Romaria 

1995: Comunidades em Missão 

1996: Eucaristia, Vida para a Igreja 

1997: Com Maria na estrada de Jesus  

1998: Com Maria guiados pelo Espírito Santo 

1999: Com Maria caminhamos para o Pai 

2000: Com Maria glorificamos a Trindade 

2001: Com Maria somos Igreja a Caminho 

2002: Com Maria e os apóstolos celebramos nossa fé 

2003: Com Maria somos Igreja chamada a evangelizar 

2004: Com Maria encontramos o Salvador 
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2005: Reunidos para a Ceia do Senhor 

2006: Todos discípulos e missionários de Jesus Cristo 

2007: Com Maria partimos em missão 

2008: Com Maria seguimos em missão 

2009: Com Maria construímos nossa história 

2010: Com Maria celebramos nossa história 

2011: Igreja em renovação a serviço da vida 

2012: Igreja em constante renovação 

2013: Cremos na Igreja de Cristo 

2014: Enviados por Cristo, saímos em missão 

2015: Com Maria revivemos nossa história. 

2016: Com Maria celebramos a misericórdia de Deus 

2017: Com Maria nos libertamos de novas escravidões. 

2018: Com Maria somos sal da terra e luz do mundo. 

2019: Com Maria oramos e praticamos a Palavra de Deus. 

 

A Romaria como instrumento pastoral 

 

A Romaria Diocesana tem ajudado muito a animar as comunidades, as 

pastorais, os movimentos e, sobretudo, os Grupos de Famílias ou Grupos 

de Quarteirões, como são conhecidos. Esses grupos se reúnem 

regularmente, orientando-se em suas reflexões e compromissos por meio de 

subsídios elaborados por nossa Igreja Diocesana, a cada ano. Esses grupos 

foram, ao longo do tempo, fortalecendo as Comunidades e a Pastoral de 

Conjunto da Diocese. 

 

A Romaria Diocesana se tornou, assim, um valioso instrumento pastoral na 

implementação das orientações do Concílio Ecumênico Vaticano II. A 

partir daí e até agora a nossa Igreja tem procurado se renovar à luz dos 

ensinamentos desse grande Concilio, abrindo-se para o mundo de hoje, 

comungando mais profundamente em Cristo, e conclamando todos os 

cristãos leigos e leigas a serem sal da terra e luz do mundo. 

 

CAPÍTULO II 

 

A ROMARIA DIOCESANA    

 

Maria da Assunção e a Mãe Aparecida 
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No ano de 2017, nossa Romaria homenageou a Mãe Aparecida, pelos 300 

anos do encontro de sua imagem no Rio Paraíba do Sul. Foram lançadas 

novas “redes pastorais’ quando a Diocese decidiu realizar uma 

Peregrinação de Setores para Setores da imagem de Nossa Senhora 

Aparecida, bem como Caminhadas e Concentrações em cada Setor, 

culminando no grande encontro da Romaria Diocesana. Nessas caminhadas 

e concentrações, faixas e cartazes interligaram as paróquias, comunidades, 

pastorais e movimentos de cada Setor. Usando lenços com as cores do 

mapa Diocesano, cada fiel sentiu-se ainda mais integrado à sua “Igreja 

Doméstica” e unido à Igreja Diocesana. 

 

Clamores e compromissos do povo 

 

Os clamores e compromissos de cada participante se tornaram o ponto alto 

dessa Romaria. Os Setores apresentaram seus clamores a Deus frente aos 

problemas vividos em sociedade, e seus compromissos de conversão 

pessoal mais profunda e de transformações sociais. Dos clamores 

apresentados, destacaram-se situações relacionadas à vida em família, 

saúde, paz no mundo, libertação de vícios, realidade do Brasil e seus 

governantes. Dos compromissos destacaram-se: servir melhor a Igreja, os 

irmãos e a comunidade; ajudar mais o próximo; orar mais; participar nas 

missas, encontros, novenas e terços; e continuar firme na fé. 

 

Desse modo, por meio dessa Romaria, nós católicos da Diocese de Jales, 

fiéis em Cristo, contando com a companhia amorosa de Maria, a cada ano, 

demonstramos nossa fé e convidamos todas as pessoas de boa vontade a se 

integrarem na caminhada da Igreja aprendendo a construir, juntos, uma 

sociedade justa, fraterna, respeitosa e de paz. 

 

Missão dos cristãos leigos e leigas 

 

Na Igreja, todos somos “administradores dos mistérios de Deus” (1 Cor 

4,1), como diz São Paulo. “É de Deus que nos vêm esta capacidade”. Foi 

“ele que nos tornou aptos para o mistério de uma Nova Aliança” (2 Cor 

3,5-6), na qual os cristãos leigos e leigas são partícipes, com igual 

dignidade. 
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Os evangelistas Marcos, Mateus e Lucas nos dão pistas sobre os Doze 

Apóstolos, a quem Jesus confiou sua missão. Cristo recebeu tudo do Pai e 

tudo confiou aos seus discípulos. A missão dada aos doze passou a ser é 

compartilhada, tanto que o “Senhor enviou outros setenta e dois discípulos" 

(Lucas 10,1). 

 

Os apóstolos compartilharam sua missão com sete “homens de boa fama, 

cheios do Espírito e de sabedoria”, que a comunidade indicou, como narra 

o livro dos Atos dos Apóstolos 6,1-6. Os “Doze”, mais tarde, 

compartilhariam com outros mais, a missão recebida, suscitando e 

desenvolvendo ministérios segundo a necessidade de cada comunidade. 

 

A Igreja é enviada por Deus em missão no mundo, seguindo o exemplo de 

Cristo que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em 

resgate de todos (cf. Mt 20,28) A compreensão sobre a missão da Igreja vai 

aumentando na medida em que prestamos atenção aos “sinais dos tempos” 

e as mudanças na história humana (cf. Doc. 62 da CNBB, nº 44). 

 

O Concílio Ecumênico Vaticano II (1962- 1965), ao definir a Igreja como 

“Povo de Deus”, demonstra que a “Igreja somos todos nós”. Esse Concílio 

propôs uma “volta às fontes”. Decorre disso, nosso esforço permanente de 

atualização e inculturação, para que a Igreja seja viva e atuante, e cumpra 

sua missão evangelizadora, como sinal e instrumento de Deus no mundo. 

 

Por isso, os cristãos leigos e leigas, discípulos e missionários de Jesus 

Cristo, luz do mundo, devem ser participantes ativos na vida da Igreja e, 

como discípulos-missionários, enviados a todas as realidades do mundo 

como testemunhas das ações de Cristo. 

 

Por isso, todo o Povo de Deus, ou seja, as comunidades reunidas em nome 

de Cristo, sobretudo os cristãos leigos e leigas, com a ajuda do Espirito 

Santo, devem analisar as realidades de nosso tempo e interpretá-las à luz da 

Palavra de Deus, de modo que a verdade revelada por Cristo possa ser 

sempre melhor compreendida e apresentada. 

 

Os cristãos leigos e leigas são incorporadas a Cristo e à sua missão pelo 

Batismo. Eles realizam, segundo suas condições, a missão de todo o povo 

cristão na Igreja e no mundo, construindo unidade na diversidade, em 
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Cristo, conforme afirma São Paulo: “Existem dons diferentes, mas o 

Espírito é o mesmo, diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo, 

diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos” 

(1 Cor 12,4). 

 

Os cristãos leigos e leigas são, portanto, chamados a participar na ação 

pastoral da Igreja, pelo testemunho de vida e com ações nos distintos 

campos da vida eclesial e social, e por meio de distintas formas de 

apostolado. Todos, pelo caráter missionário, prestam preciosos serviços ao 

Reino de Deus. Em todos, atua a força santificadora do Espírito que os 

impulsiona a evangelizar. 

 

CAPÍTULO III 

 

SENTIDO MARIANO DA ROMARIA 

 

“Para compreendermos, em toda sua grandeza e dignidade, a natureza e a 

missão dos cristãos leigos e leigas, podemos dirigir o nosso olhar para 

Maria. Nela encontramos a máxima realização da existência cristã. Por sua 

fé e obediência à vontade de Deus e por sua constate meditação e prática da 

Palavra, ela é a discípula mais perfeita do Senhor. Mulher livre, forte e 

discípula de Jesus, Maria foi verdadeiro sujeito na comunidade cristã.” 

(Doc. 105 da CNBB, n°113). 

 

Figura laical de Maria 

 

“Perseverando junto aos apóstolos à espera do Espírito, Maria cooperou 

com o nascimento da Igreja missionária, imprimindo-lhe um selo maternal, 

que identifica profundamente a Igreja de Cristo. Ela é santa e rainha dos 

apóstolos, que são pecadores. Maria é Mãe e figura da Igreja. 

 

Ela precede a todos no caminho à santidade. Na sua pessoa, a Igreja já 

atingiu a perfeição. (Doc. 105 da CNBB, nº 114). “Em Maria, mulher leiga, 

Santa, Mãe de Deus, os fiéis leigos e leigas encontram razões teológicas 

para a compreensão de sua identidade e dignidade do povo de Deus” (Doc. 

105 da CNBB, n°115). Sendo Mãe de Cristo, ela é Mãe da Igreja. “Deus 

nos deu uma mãe perfeita e imaculada, que caminha conosco, nos anima, 
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protege e nos fortalece nas dificuldades” (Novena de Pentecostes 2018, 

Diocese de Jales, pág. 40). 

 

Entendemos assim o sentido Mariano da Romaria Diocesana. Nela, os 

devotos da Virgem Santíssima colocam seus pedidos, clamores e 

compromissos aos pés de Maria, para que ela os transmita ao Pai. Pela 

consagração a Nossa Senhora e pelas promessas do batismo, os cristãos 

leigos e leigas se consagram também a Cristo. Maria nos conduz a Cristo. 

Por isso, por meio de nossa Romaria, a ela dedicada, configuramo-nos 

sempre mais a Cristo. 

 

Relação com a vida e a missão de Cristo 

 

Conforme afirma Dom Leonardo Ulrich Steiner, ex-Secretário Geral da 

CNBB: “chamados pelo batismo e pela crisma ao seguimento de Jesus 

Cristo, os leigos e leigas assumem a responsabilidade de serem sujeitos na 

Igreja e na sociedade: sal e luz.” (Revista Vida Pastoral nº 321, pág. 32). 

Os cristãos leigos e leigas “são interpelados a viver a santidade no mundo. 

Para isso, são instados pelo Espírito Santo a cultivar com solicitude a vida 

interior e a relação pessoal com Cristo, de modo que, iluminados pelo 

Espírito Santo, em todas as circunstâncias, tudo façam para a glória de 

Deus, a salvação do mundo e o bem de todos.” (Doc. 105 da CNBB, 

n°116). 

 

”Jesus nos ensina a ser sujeitos de nossa vida. Por palavras e ações, Ele foi 

verdadeiramente sujeito de sua vida e de seu ministério. Ele é modelo para 

todo cristão, chamado a ser sujeito livre e responsável, capaz de opções, de 

decisões e de um amor incondicional. Suas atitudes convidam a uma nova 

maneira de ser, que brota do coração transformado, não da lei. Suas 

decisões manifestaram os caminhos concretos do amor” até o fim (Jo 13,1). 

Ele é o “caminho, a verdade e a vida” (Jo 14,6), chegando a ele chegamos a 

Deus. No seguimento de Jesus, como seus discípulos, todos somos sujeitos 

de nossa vida e de nossa missão, conscientes de nossa dignidade, livres de 

qualquer escravidão e capazes de doar-nos ao serviço do Reino de Deus, da 

comunhão eclesial e do amor ao próximo” (Doc. 105 da CNBB, n° 91). 

 

“Assim, a participação consciente e decisiva dos cristãos em movimentos 

sociais, entidades de classe, partidos políticos, conselhos de políticas 
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públicas e outros, sempre à luz da Doutrina Social da Igreja, constitui-se 

num inestimável serviço à humanidade e é parte integrante da missão de 

todo o povo de Deus.” (Doc. 105 da CNBB, n°162). 

 

Relação com a vida e a missão da Igreja 

 

“A reflexão sobre o perfil Mariano da Igreja, abre muitos horizontes e 

oferece luzes para maior e melhor compreensão do ser e da missão dos 

leigos e leigas no seio do povo de Deus. ” (Doc.105 da CNBB, n°115). “O 

sujeito da evangelização é todo o povo de Deus, a Igreja. Ela não pode 

perder de vista o serviço à vida e à esperança, através de uma obra 

evangelizadora audaz e missionária. Ser povo de Deus é ser o “fermento de 

Deus no meio humanidade”, é “anunciar e levar a salvação de Deus a este 

nosso mundo”, é ser” lugar da misericórdia gratuita, onde todos possam se 

sentir acolhidos, amados, perdoados e animados a viverem segundo a vida 

boa do Evangelho” (Doc. 105 da CNBB, n°101). 

 

“O povo de Deus tem a Cristo por cabeça. Sua condição é a liberdade e a 

dignidade dos filhos de Deus. Sua lei é o mandamento novo de amar como 

Cristo amou (Jo 13,34). Sua meta é o Reino de Deus a ser estendido mais e 

mais até a consumação pelo próprio Cristo” (Doc. 105 da CNBB, n°97). 

 

“A Igreja direcionada e pautada pelo Reino de Deus caminha para frente, 

dentro da história, com lucidez e esperança, com paciência e misericórdia, 

com coragem e humildade. É capaz de superar as identificações com o 

mundo - os mundanismos - os isolamentos e autorreferêcias; abre-se para 

os desafios do mundo nos quais Deus fala por vias positivas - por sinais 

visíveis do Reino - e por vias negativas: no grito dos que sofrem e em todas 

as formas de negação da vida. A Igreja da escuta, do diálogo e do encontro 

se insere no mundo como quem ensina e aprende, diz sim e diz não, mas, 

sobretudo, como quem serve” (Doc. 105 da CNBB, n°90). 

 

“O Reino de Deus é o horizonte maior e reserva inesgotável de justiça e 

fraternidade, que orienta a ação transformadora dos cristãos no mundo. A 

força do Reino nos leva a agir, buscando fórmulas concretas para 

transformar as situações de ódio, isolamento e injustiça na civilização do 

amor e da paz” (Novena de Pentecostes 2018, Diocese de Jales, pág. 34). 
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“Como cristãos, somos chamados a viver como discípulos de Jesus Cristo 

em nosso dia a dia. A partir da sua vocação específica os cristãos leigos e 

leigas vivem o seguimento de Jesus na família, na comunidade eclesial, no 

trabalho profissional, na multiforme participação da sociedade civil, 

colaborando assim na construção de uma sociedade justa, solidária e 

pacífica, que seja sinal do Reino de Deus, inaugurado por Jesus de Nazaré” 

(Doc. 105 da CNBB, n°11). 

 

“Inúmeros leigos e leigas competentes nos diversos setores da sociedade – 

professores, políticos, juristas, médicos, cientistas, sociólogos, psicólogos, 

comunicadores, profissionais em diferentes áreas e artistas de todas as artes 

– brilham com sua competência, sua fé, e seu humanismo. Contribuem com 

o desenvolvimento integral da humanidade, com a missão evangelizadora 

da Igreja e servem ao crescimento do Reino de Deus no mundo” (Doc. 105 

da CNBB, n°33). 

 

“Os cristãos leigos e leigas que vivem sua fé no cotidiano, nos trabalhos de 

cada dia, nas tarefas mais humildes, no voluntariado, cuja vida está 

escondida em Deus, são o perfume de Cristo, o fermento do Reino, a glória 

do Evangelho. Eles se santificam nos altares do seu trabalho: a vassoura, o 

martelo, o volante, o bisturi, a enxada, o fogão, o computador, o trator. 

Constroem oficinas de trabalho e oficinas de oração” (Doc. 105 da CNBB, 

n°35). 

 

“Pedimos a Maria, mãe da Igreja, cheia de fé e de graça, totalmente 

consagrada ao Senhor, exemplo de mulher solícita e laboriosa, que 

acompanhe a todos os leigos e leigas, seus filhos e filhas, em cada dia da 

vida. Sob sua maternal proteção ecoem em nossos corações as suas 

palavras: ‘Fazei tudo que ele vos disser!’ (Jo 2,5)” (Doc. 105 da CNBB, 

n°284). 

 

CAPÍTULO IV  

 

IDENTIDADE E MISSÃO DA IGREJA 

 

Jesus Cristo, fundamento da Igreja 
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A identidade e missão da Igreja Católica Apostólica Romana está 

intimamente ligada à vida, às ações e à morte e ressurreição de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. Ele assumiu e viveu a cultura de seu povo, 

participando ativamente dos problemas daquela sociedade cheia de mazelas 

e injustiças. Jesus não buscou prestigio. Ele se fez servidor compassivo, 

confirmando por atos o que disse: “vinde a mim todos os que estão 

cansados sob o peso de vosso fardo e eu vos darei descanso” (Mt 11,28). 

 

Jesus se apresentava como Bom Pastor (cf. Jo 10,11). Seu agir revelava um 

novo jeito de cuidar das pessoas. Ele ia ao encontro delas, com uma relação 

direta, sendo acolhedor. Ele anunciava a Boa Nova do Reino para todos, 

não excluindo ninguém. Por parábolas, ele comparava as coisas de Deus 

com a simplicidade da vida: sal, luz, sementes, crianças, pássaros. 

 

Ação missionária de Jesus 

 

Ele valorizou os lares, fazendo-se presente nas casas. Andando pela 

Galileia, visitou pessoas e famílias. Entrou na casa de Pedro, Mateus e 

Zaqueu. Hospedou-se em Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro. Nesse 

tempo, a solidariedade era frágil. Os impostos aumentavam e as famílias se 

endividavam (cf. Mt 22, 15-22; Mc 12,13-17; Lc 20,26). A escravidão 

crescia. Muitas pessoas ficavam sem ajuda e sem defesa, como as viúvas, 

os órfãos e os pobres (cf. Mt 9,36). O povo, sofrendo e sem o amparo, 

levava Jesus à compaixão. Jesus se fez autoridade pelo serviço e ensinou: 

“Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve, quem quiser 

ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos” (Mt 20,26-27). Para 

assumir a missão de Jesus, o discípulo precisa estar tomado pelo Espírito 

de serviço, tal qual dito por Jesus, em Mc 8,35: “Se alguém quer vir após 

mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.” 

 

Essa lógica de serviço coloca a religião como instrumento de construção de 

uma nova sociedade. Jesus confiou aos apóstolos a missão de expandir o 

Reino de Deus no coração dos homens e mulheres deste mundo. Com sua 

morte e ressurreição, Deus cumpriu sua promessa de enviar o Espirito 

Santo (cf. At 2, 15), o qual fez dos discípulos missionários no mundo. 

 

Jesus nos inspira a construir uma nova sociedade 
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Os cristãos têm por missão eliminar as divisões sociais, pois “Cristo é a 

nossa paz” (Ef 2, 14). Ele derruba os muros da separação, fazendo de todos 

os povos, um só. Pela palavra de Cristo a Igreja existe e age guiada pelo 

Espirito Santo. Assim, o cristão encontra no modelo de vida de Jesus e dos 

Apóstolos sua inspiração para ser comunidade, aprendendo um novo jeito 

de viver: na comunhão com Jesus, na igualdade de dignidade, na partilha 

dos bens, na amizade, no serviço, no perdão, na oração em comum e na 

alegria. 

 

Jesus apresentou três recomendações para a missão dos discípulos: 

hospitalidade, partilha e solidariedade para com os oprimidos e excluídos. 

Essas recomendações são formas novas de se agir numa sociedade marcada 

por grandes contrastes. O Reino de Deus implica sempre uma nova maneira 

de viver e conviver nascida da Boa Nova, que Jesus anunciou. 

 

A realidade de nossa Diocese 

 

A nossa diocese foi criada em 1959 e instalada em 1960, tendo como 

Bispos Dom Arthur Horsthuis (1960 a 1968), Dom Luiz Eugenio Perez 

(1970 a 1981), Dom Luiz Demétrio Valentini (1982 a 2015) e, desde 2016, 

Dom José Reginaldo Andrietta (desde 2016). A Diocese tem cerca de 

13.000 km de extensão e uma população aproximada de 360.000 

habitantes. Ela está composta por 28 paróquias, 24 “quase paróquias”, 236 

comunidades, 42 padres diocesanos, um padre religioso, seis religiosas, 

uma missionaria diocesana, três comunidades de fraternidade, oito 

seminaristas e 1480 ministros leigos e leigas instituídos. 

 

Os 45 municípios que compõem a área Diocesana são, acentuadamente, 

urbanos, com baixa industrialização, tendo na agropecuária sua maior fonte 

de renda. Os trabalhadores estão mais concentrados nas indústrias 

sucroalcooleiras, hidrelétricas, comércio, prestação de serviços entre outras. 

Também se destacam pequenos produtores rurais, assalariados temporários 

que sobrevivem em trabalhos de monoculturas como os seringais e corte de 

cana. 

 

As ofertas de trabalho são limitadas. O desemprego entre os jovens é 

significativo, mesmo para aqueles que se profissionalizaram. O índice de 

analfabetos funcionais também é alto. Pessoas aposentadas regressam de 



13 

 

grandes cidades. Cresce entre os jovens, o envolvimento com as redes 

sociais e a cultura midiática se alastra com facilidade. 

 

Estamos confrontados a novos modelos de família, inversão de valores, 

ausência dos pais na vida dos filhos (na escola, catequese e lazer). Destaca-

se a presença de professores ateus, que apresentam conteúdos contrários a 

fé cristã. É visível o envelhecimento da população. No ranking do Estado 

de São Paulo somos a 2º região mais pobre. Ressalta-se a cultura do 

consumismo, lazer e entretenimento. Aumenta o tráfico de drogas, 

especialmente entre os jovens. O que tem chamado atenção é a degradação 

do meio ambiente com uso exagerado de agrotóxico. Insensibilidade e a 

corrupção de gestores públicos, assim como pouca consciência política, são 

desafios permanentes. 

 

O catolicismo é religião majoritária e crescem, com ímpeto competitivo, 

segmentos evangélicos e neopentecostais. Muitos católicos não participam 

da vida da Igreja. Apenas frequentam missas. Perde-se o sentido do sagrado 

e diminui a procura pelos sacramentos. Atividades celebrativas são as mais 

frequentadas. A religiosidade midiática substitui a participação nas 

comunidades. 

 

A participação dos casais nas comunidades tem sido de grande valor. Tem 

sido importante as visitas a famílias e enfermos. Porém, a visita e o 

acolhimento aos fiéis afastados tem sido ainda limitado. Os vínculos entre 

pastorais, movimentos, comunidades e paróquias são também frágeis. Com 

a ajuda de subsídios, grupos de famílias se reúnem regularmente, sendo 

fraca a participação de homens e crianças. O trabalho de catequese tem sido 

amplo, orientado por bons subsídios, com catequistas dedicados, mas 

muitos sem formação aprofundada. O maior desafio é a motivação das 

crianças, cujos pais são desinteressados. O acompanhamento do pós-crisma 

tem sido difícil, mesmo assim, desperta-se para a cultura vocacional e 

missionaria, com participação juvenil e universitária. 

 

Nossos desafios 

 

Nosso principal desafio é desenvolver a pastoral de conjunto com sintonia 

de linguagem e unidade, focada na missão permanente, bem como 

conversão pastoral, tornando-nos uma Igreja de diálogo, comunhão e 
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acolhedora, em busca dos afastados e com abertura para novas lideranças. 

Temos como desafio, também, valorizar e estimular as lideranças 

existentes, criando espaços para jovens e homens com linguagem própria, 

em resposta às suas dificuldades. 

 

Objetivo específico e urgências de nossa Diocese 

 

A Diocese de Jales inspira-se no objetivo geral da Ação Evangelizadora da 

Igreja no Brasil: “Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo 

anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus 

Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção 

preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o 

Reino de Deus, rumo à plenitude”. (Diretrizes Gerais da Ação 

Evangelizadora da Igreja no Brasil (2019-2023). 

 

Temos como objetivo especifico “ser Igreja missionaria por meio de suas 

comunidades, presentes em todas as realidades de vida pessoal e social, 

articuladas como pastoral de conjunto, que atuam em prol do bem comum”. 

Urge-nos ser Igreja: em estado permanente de missão; casa de iniciação a 

vida cristã; lugar de animação bíblico-catequética da vida e da pastoral; 

comunidade de comunidades; a serviço da vida plena para todos. 

 

CAPÍTULO V  

 

CONTEÚDO DA ROMARIA 

 

Igreja e Reino de Deus 

 

A relação entre a Igreja e o mundo vem de uma grandeza maior que é o 

Reino de Deus, do qual a Igreja é germe, sinal e instrumento. O mundo 

carrega sinais do Reino. Ações em favor de condições dignas de vida 

sinalizam o Reino de Deus. “O Reino de Deus é dom e missão. Como dom 

deve ser acolhido e como missão deve ser buscado, testemunhado e 

anunciado. Para esta missão a Igreja contribui em comunhão com todos os 

homens e mulheres que buscam construir uma sociedade justa e fraterna” 

(Doc.105 da CNBB, nº 241). 
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“A Igreja é chamada a ser sinal e promotora do Reino de Deus. Ela se nutre 

e nessa direção se organiza em suas estruturas, funções e serviços. A 

gratuidade do serviço à humanidade, de modo particular aos mais 

necessitados, é o sinal mais visível de que o Reino de Deus já se faz 

presente no mundo” (cf. Lc 4,16-30). (Doc. 105 da CNBB, nº 242). “Pela 

força do Espírito, a ação da Igreja é direcionada para fora de si mesma 

como servidora do ser humano, testemunha do amor de Deus revelado em 

Jesus Cristo e sinal do Reino de Deus. A Igreja “em saída”, como define o 

Papa Francisco é a Igreja da ação renovadora de si mesma, das pessoas e do 

mundo, em estado permanente de missão. Como membros da Igreja e 

verdadeiros sujeitos eclesiais, os cristãos leigos e leigas, a partir de sua 

conversão pessoal, tornam-se agentes transformadores da realidade”. (Doc. 

105 da CNBB, nº 243). 

 

Ação transformadora 

 

A ação transformadora dos cristãos leigos e leigas pode acontecer de 

diferentes modos: “o testemunho. A Ética. O anúncio querigmático. Os 

serviços, pastorais, ministérios. A inserção na vida social. Os meios de 

organização e atuação na vida cultural e política” (Doc. 105 da CNBB, nº 

244).  

 

“Em toda a sua ação no mundo, é necessário que o cristão saiba discernir as 

condições em que se encontra e a busca dos meios mais coerentes e 

eficazes de agir. Isto é tarefa permanente que solicita a atitude profunda de 

fé e o aprofundamento da razão. O mundo será sempre um desafio para a 

ação do cristão, como sujeito eclesial, em vista de sua transformação e um 

desafio à própria Igreja, para que busque os meios mais coerentes de servir 

a todos, de modo particular os pobres” (Doc. 105 da CNBB, nº 245). 

 

“O Reino de Deus é o horizonte maior e a reserva inesgotável de justiça e 

de fraternidade que orienta a ação transformadora dos cristãos no mundo; 

reserva que nenhuma situação histórica poderá esgotar e que anima cada 

geração a buscar as condições mais adequadas para a convivência de todos 

os filhos de Deus” (Doc. 105 da CNBB, nº 247). 

 

A partir da fé e dos valores do Reino de Deus, a Igreja ilumina as 

realidades do mundo. O Papa Francisco sugere como critério para a ação 
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transformadora dos cristãos leigos no mundo, a ação evangelizadora 

realizada a partir do discernimento das realidades concretas. Com esse 

critério, a Igreja se relaciona com o mundo com um papel profético, 

traduzido na forma de ações transformadoras da sociedade. 

 

“A ação é preferível à estabilidade e à estagnação. Todos somos 

convidados a sair da própria comodidade e a alcançar as periferias que 

precisam da luz do Evangelho”. Diz o Papa ainda: “Prefiro uma Igreja 

acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja 

enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias 

seguranças” (E.G nº 49). 

 

“A ação evangelizadora inclui a opção preferencial pelos pobres, a 

solidariedade, a defesa da vida humana, especialmente onde ela é negada 

ou agredida.” Por isso, o Papa afirma que “a ação de dialogar com o mundo 

social, cultural, religioso e ecumênico deve promover a cultura do encontro 

e a inclusão do outro na vivência da fraternidade”. Segundo ele, “a ação 

deve considerar a “primazia do humano”, antes de qualquer outra sob o 

risco de cair em idolatria” (Doc. 105 da CNBB, nº 248). 

 

O Papa Francisco elenca explicitamente quatro princípios específicos que 

visam contribuir para a “construção de um povo em paz, justiça e 

fraternidade”: 1) “O tempo é superior ao espaço. Dar prioridade ao tempo é 

ocupar-se mais com iniciar processos do que possuir espaços.” 2) “A 

unidade prevalece sobre os conflitos. A ação se depara sempre com 

situações conflitantes.” 3) “A realidade é mais importante que as ideias. A 

ação transformadora ocorre, evidentemente, a partir de um ideal 

transformador.” 4) “O todo é superior à parte”. “Entre a globalização e a 

localização também se gera uma tensão” (Doc. 105 da CNBB, nº 249). 

 

A ação dos cristãos leigos e leigas nos areópagos modernos 

 

Na Encíclica Redemptoris Missio, João Paulo II apresenta alguns desafios 

para a missão evangelizadora da Igreja no mundo contemporâneo, ou seja, 

nos “modernos areópagos. A preocupação com a presença nesses 

areópagos não se reveste da roupagem de conquista espiritual. Exprime 

somente a atenção da Igreja à realidade de um grande número de pessoas 

que não tem Jesus Cristo como referência” (Doc. 105 da CNBB, nº 251). 
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Família: “Em todos os tempos, a família é o areópago primordial. Com 

âmbito inicial da vida e da ação dos cristãos leigos e leigas, é tesouro e 

patrimônio dos povos. A família, comunidade de vida e amor, escola de 

valores e Igreja doméstica, é grande benfeitora da humanidade” (Doc. 105 

da CNBB, nº 255). 

 

Mundo da política: “Deixemo-nos tocar pelo que nos ensina o Papa 

Francisco sobre os leigos e política: Peço a Deus que cresça o número de 

políticos capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente a 

sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do nosso mundo.” 

(Doc. 105 da CNBB, nº 258). “Promova-se cada vez mais a participação 

social e política dos cristãos leigos e leigas nos diversos níveis e 

instituições, por meio de formação permanente e ações concretas. Com a 

crise da democracia representativa, cresce a importância da colaboração da 

Igreja no fortalecimento da sociedade civil na luta contra a corrupção, bem 

como no serviço em prol da unidade e fraternidade dos povos, em especial 

na América Latina e Caribe.” (Doc Ap, nº 520). “Incentive-se a 

participação, ativa e consciente, nos Conselhos de Direitos e o empenho 

generoso na busca de políticas públicas que ofereçam as condições 

necessárias ao bem-estar das pessoas, famílias e povos. A paz, fruto da 

justiça e do desenvolvimento integral de todos, pressupõe a participação em 

vista da convivência pacífica, em meio a uma sociedade marcada pela 

violência.” (Diretrizes Gerais, 2015-2019 CNBB, n.125ss). 

 

Políticas públicas: “As Diretrizes Gerais para a Ação Evangelizadora da 

Igreja no Brasil 2015- 2019, ao insistir na participação social e política dos 

cristãos leigos e leigas, sugere que “colaborem e ajam em parceria com 

outras instituições privadas ou públicas, com os movimentos populares e 

entidades da sociedade civil, em favor da implantação e da execução de 

políticas públicas voltadas para a defesa e a promoção da vida e do bem 

comum.” (Doc. 105 da CNBB, nº 264). 

 

Mundo do trabalho: “No mundo do trabalho, convém recordar que a pessoa 

e o trabalho são elementos chaves no ensino social da Igreja. O trabalho é 

um direito fundamental da pessoa humana. Por meio dele, o cristão serve à 

sociedade e a organiza segundo os valores do evangelho. Diante dessa 

realidade, as igrejas particulares se esforcem para: a) criar as pastorais do 
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mundo do trabalho urbano e rural; b) criar grupos de partilha e de reflexão 

para diferentes profissionais; c) solidariedade aos trabalhadores e 

trabalhadoras quanto aos seus direitos; d) incentivar a participarem dos 

sindicatos e outras organizações em vista de políticas públicas em prol do 

bem comum; g) combate ao trabalho escravo no campo e na cidade” (Doc. 

105 da CNBB, n.267). 

 

Cultura e educação: “No mundo da cultura, onde “crentes e não crentes 

podem dialogar sobre os temas fundamentais da ética, da arte e da ciência, 

e sobe a busca de transcendência”, e diante da contribuição da cultura 

popular que marca a nossa história, as dioceses e paróquias” (Doc. 105 da 

CNBB, nº 268). 

 

Comunicações: “O Diretório de Comunicações da Igreja no Brasil (CNBB, 

Doc. 99) é uma fonte inspiradora e orientadora para a ação dos cristãos no 

vasto e complexo mundo das comunicações.” (Doc. da CNBB, nº 270). “O 

comunicador cristão tem como primeiro objetivo anunciar Jesus Cristo e 

seu Reino, colaborar com o bem comum, com a comunidade em suas 

necessidades e com a superação dos problemas sociais, éticos e religiosos” 

(Doc. 105 da CNBB, nº 271). 

 

Cuidado com a casa comum: “Os cristãos leigos e leigas assumirão com 

coragem a busca de uma comunhão com a criação, a defesa da água, do 

clima, das florestas e dos mares, como bens públicos a serviço de todas as 

criaturas” (Doc. 105 da CNBB, nº 272). 

 

“Existem muitos outros areópagos do mundo moderno, nos quais os 

cristãos leigos agem, como sujeitos eclesiais, por força de sua própria 

cidadania batismal” (Doc. 105 da CNBB, nº 273). 

 

Igreja a serviço da vida plena para todos 

 

Conforme as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 

2015 a 2019, números 109 a 117: 

 

“A Igreja, através de um pastoral social estruturada, orgânica e integral, 

tem a vocação e missão de promover, cuidar e defender a vida em todas as 
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suas expressões” (nº 209). “O serviço à vida plena começa pelo respeito à 

dignidade da pessoa humana, através de iniciativas” (nº 110). 

 

“Um olhar especial merece a família, patrimônio da humanidade, lugar e 

escola de comunhão, primeiro espaço para a iniciação cristã das crianças, 

no seio do qual, os pais são os primeiros catequistas” (nº 111). “É preciso 

intensificar o empenho na defesa da dignidade das mulheres, das pessoas 

com deficiência e dos idosos” (nº 112). 

 

“Crianças, adolescentes e jovens precisam de maior atenção por parte de 

nossas comunidades eclesiais, pois são os mais expostos ao abandono, às 

drogas, à violência, à venda de armas, abuso sexual, ao tráfico humano, às 

várias formas de exploração do trabalho, bem como à falta de 

oportunidades e perspectivas de futuro” (nº 113). 

 

“No âmbito da economia, é necessário compartilhar as alegrias e 

preocupações dos trabalhadores e das trabalhadoras, por meio da presença 

evangelizadora nos locais de trabalho, nos sindicatos, nas associações de 

classe e de lazer. Através das diversas pastorais e movimentos ligados ao 

mundo do trabalho, urge lutar contra o desemprego e o subemprego“ (nº 

114). 

 

“Atenção especial merecem os migrantes forçados pela busca de trabalho e 

moradia” (nº 115). 

“No âmbito da cultura, cabe promover uma sociedade que respeite as 

diferenças, combatendo o preconceito e a discriminação nas mais diversas 

esferas, efetivando a convivência pacífica das várias etnias, culturas e 

expressões religiosas, o respeito às legítimas diferenças” (nº 116). 

 

“Neste particular, cabe apoiar as iniciativas em prol da inclusão social e o 

reconhecimento dos direitos das minorias, como as comunidades 

tradicionais, indígenas, afrodescendentes, ciganos, pescadores, ribeirinhos, 

extrativistas, e outros como as populações de rua.” (nº 117). 

 

Igreja e sociedade 

 

Animados pela narrativa do encontro de Jesus com a samaritana, a Igreja, 

que somos todos nós que o seguimos, é chamada hoje a promover um novo 
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encontro luminoso, um novo diálogo, com novos interlocutores, 

reconhecendo que nos encontramos em um momento histórico de 

transformações profundas, para partilhar com Jesus a missão de fazer 

acontecer o Reino no mundo de hoje (cf. Doc. 107 da CNBB, nº 39).  

 

Em uma Igreja querigmática e missionária, a Iniciação à Vida Cristã 

assume um rosto evangelizador que favorece a verdadeira experiência de 

fé. Promove o encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, o 

discipulado missionário, a inserção na comunidade eclesial, a participação 

na vida litúrgico-sacramental e o engajamento na transformação da 

sociedade. (Doc. 107 da CNBB, nº 110). 

 

CAPÍTULO VI 

 

TEMA DA ROMARIA: “COM MARIA ORAMOS E PRATICAMOS 

A PALAVRA DE DEUS”. 

 

Voltando o nosso olhar para Maria, encontramos nela a máxima realização 

da existência cristã. Por sua fé e obediência à vontade de Deus e sua 

constante meditação e prática da palavra, ela é a discípula mais perfeita do 

Senhor. Ela acolhe a palavra que é luz. A exemplo de Maria, cultivemos 

nossa fé e nossa espiritualidade cuidando do corpo, mente e alma para 

engajarmo-nos inteiramente nos projetos sociais levando luz, vida e amor 

aos que cruzam nossos caminhos. Agindo assim, como cidadãos que 

promovem a paz, leigos em ação, cristãos em missão, fazendo acontecer a 

igualdade através de políticas públicas no meio em que vivemos. 

 

A Romaria nos reúne em torno de Maria e nos ensina a caminhar na fé em 

Jesus Cristo. São momentos fortes de espiritualidade na Diocese. Reunidos 

em nossa “Igreja Diocesana”, nos sentimos em comunhão com a Igreja no 

mundo inteiro. Com a proteção de Maria e de todos os santos padroeiros, 

possamos crescer juntos no conhecimento de vossa Palavra na graça dos 

vossos sacramentos, e no cumprimento de nossa missão. Observamos no 

Evangelho de São João 2,1-12, na cena das Bodas de Caná da Galiléia, que 

Jesus Cristo transforma a água das talhas, usadas nos rituais de purificação, 

em vinho de excelente qualidade, símbolo da alegria e da vida plena. Essa 

cena ilustra ainda hoje o papel de Maria na Igreja: Dar Jesus ao mundo e 

apresentar o mundo a Jesus. 
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Hoje, também, Maria nos diz como disse aos servos: “Façam o que Ele vos 

disser” (Jo 2, 5). Maria sempre esteve presente nas ações de seu Filho 

Jesus, acompanhando-o em sua missão viveu no meio do povo pobre e 

sofrido, participou de romarias para o Templo de Jerusalém. Colocou-se a 

disposição, estando presente no nascimento da Igreja de Cristo. Em 

Pentecostes, com a força do Espírito Santo, apoiou e ajudou os apóstolos a 

fazerem desta Igreja, uma Igreja em saída. 

 

Seguir Jesus através de Maria é buscar o amor de Mãe e Filho que se traduz 

na verdadeira paz. Com efeito, já na cruz, ao dirigir-se à mãe e aos 

discípulos que amava, Jesus estabelece novo vínculo de amor entre Maria e 

os cristãos. São João Paulo II definiu o momento de Maria aos pés da cruz, 

dizendo: “Na anunciação Maria dá natureza humana ao Filho de Deus e aos 

pés da cruz recebe em seu coração toda a humanidade”. Eis a atitude que 

podemos aprender com Maria: Não ter medo da cruz, contemplá-la com 

amor, pois a cruz é a própria encarnação do amor. 

 

Nesta 35ª. Romaria com o lema “Com Maria oramos e praticamos a palavra 

de Deus”, destacamos a figura de Maria como mulher de oração. Maria em 

toda sua vida procurou fazer a vontade de Deus. Desde o momento que 

disse o seu “sim”, ela realiza uma missão comprometedora com a vida do 

povo, percebendo suas necessidades e intercedendo por elas. Como 

cristãos, somos chamados a ter uma vida orante com o Evangelho, no meio 

do povo, agindo como Maria agia. 

 

CAPÍTULO VII 

 

JUBILEU DIOCESANO:  “CRESCENDO EM DIREÇÃO A 

CRISTO” (Ef 1-16)  

 

Criada pelo Papa João XXIII, no dia 12 de dezembro de 1959, e instalada 

no dia 15 de agosto de 1960, a Diocese de Jales celebra seu Jubileu de 60 

anos de história. Comemorá-lo significa unirmos a porção do povo de Deus 

desse território para intensificar o sentimento de pertença e fortalecer a 

unidade diocesana, concentrando esforços e recursos para as boas obras que 

Cristo nos chamou a realizar. 
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O lema do Jubileu dos 60 anos, “Crescendo em direção a Cristo” (Efésios 

4,1-16), projeta a ação de Deus em nossa história diocesana à luz da 

Sagrada Escritura, para o futuro. Crescer na alegria da verdadeira fé, 

sabendo valorizar os dons de Deus, crescer na identidade da Igreja una, 

crescer no amor, manifestado uns para com os outros e para com todos.  

 

O resgate da história diocesana, interpretando-a a partir dos desafios do 

presente e identificando os modelos de Igreja que vivemos, vislumbrará a 

Igreja do futuro. O resgate de acontecimentos históricos permitirá traçar a 

cronologia da vida Diocesana e interpretar-los. A geada de 1975 com forte 

repercussão social, a importância da Igreja e os fatos ligados ao catolicismo 

primitivo, a formação das pastorais, a frente rural, as comunidades rurais e 

as Romarias Diocesanas, são alguns dos episódios que permitem o resgate 

histórico-interpretativo da missão da Diocese de Jales. 

 

A partir do dia 18 de agosto de 2019, com a Missa de Abertura do Ano 

Jubilar, durante a Romaria Diocesana, se dará início oficial o Jubileu de 

Diamante da Diocese de Jales. Essa comunidade diocesana comemorará 60 

anos de vida, 60 anos de evangelização, 60 anos de comunhão e 

participação.  

 

CAPÍTULO VIII  

 

ROMARIA E O MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO 

 

O Papa Francisco, desde o início de seu pontificado, tem insistido para que 

a Igreja seja próxima das pessoas, como “Igreja em saída”. Ele nos convida 

a viver, em outubro de 2019, o Mês Missionário Extraordinário com o tema 

“Batizados e enviados: A Igreja de Cristo em missão no mundo”. A Igreja é 

missionária por natureza. O agir da Igreja deve derivar de sua 

conformidade com Jesus Cristo, missionário do Pai, servo da humanidade. 

Não são sinais exteriores que dão a identidade missionária da Igreja, pois 

ela é construída a partir da ação e da força do Espírito Santo que conduz à 

unidade. 

 

O Papa Francisco proclamou outubro de 2019 como Mês Missionário 

Extraordinário com o objetivo de: “despertar em medida maior a 

consciência da missio ad gentes e retomar com novo impulso a 
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transformação missionária da vida e da pastoral”. Trata-se de um 

acontecimento eclesial de grande importância que abrange todas as 

Conferências Episcopais, os membros dos institutos de vida consagrada, as 

sociedades da vida apostólica, as associações e movimentos eclesiais. 

 

No referido mês de outubro, do dia 16 ao dia 20, a Diocese de Jales 

realizará na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Auriflama, uma 

Semana Missionária, na qual ocorrerá a Missão Urbana Univida, visitas aos 

lares e instituições privadas e públicas, especialmente nas escolas, nas 

quais se tratará a temática amazônica, associada ao Sínodo para a 

Amazônia, naquele mês, culminando com o Dia Nacional da Juventude 

(DNJ). 

 

CAPÍTULO IX 

 

PÓS-ROMARIA 

 

Compromisso dos cristãos leigos e leigas 

 

Para que um cristão leigo e leiga assuma o compromisso de essencial que 

essas pessoas tenham consciência de sua importância para Jesus Cristo, é 

necessário que se conscientizem de sua dignidade de batizados e a profunda 

estima por eles (cf. Doc. 105 da CNBB, pag. 66). “Existe um ponto 

fundamental no que se refere ao trabalho evangelizador dos leigos: eles 

precisam ter a consciência de que são os braços de Cristo, pela força do 

Espírito Santo, a abraçar o mundo inteiro, sendo testemunhas eficazes da 

obra do Salvador” (Doc. 105 da CNBB, pag. 69). 

 

Esta postura reforça a ideia da Igreja em saída, tão propagada pelo Papa 

Francisco em seu pontificado. Pode-se dizer que o trabalho evangelizador é 

um dos princípios básicos para que a Igreja possa chegar às pessoas. É 

inconcebível uma Igreja presa nela mesma e sem diálogo com a sociedade 

onde está inserida.  

“Desse princípio nasce outro que é o de fazer com que a verdade do 

Evangelho chegue a todos, respeitando os “nãos” recebidos e alegrando-

nos com os “sims” adquiridos”. 
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Para motivar os fiéis a assumirem compromissos, devemos associar 

discurso e prática. A atração à obra de Cristo se dá por um verdadeiro 

testemunho de vida cristã, pelo amor manifestado aos irmãos e por uma 

vida que transpareça a felicidade de ter encontrado a verdade que liberta 

(cf. 1 Cor 4,1). 

 

Os cristãos leigos e leigas têm um papel fundamental na evangelização do 

mundo moderno, pois estão presentes nas mais diversas realidades e, 

portanto, compete a eles a missão de transformá-lo. Segundo as exigências 

do Evangelho, reafirmadas pelo recente magistério eclesial, os fiéis leigos 

estão incorporados a Cristo pelo batismo, e, juntos com os que recebem o 

Sacramento da Ordem e com os religiosos (as), constituem o povo de Deus, 

e participam das funções do próprio Cristo. 

 

A Exortação Apostólica Evangelli Gaudium diz claramente que: “O espaço 

próprio de sua atividade evangelizadora é o mundo vasto e complexo da 

política, da realidade social e da economia, como também da cultura, das 

ciências e das artes, da vida internacional, das comunicações sociais, e 

outras realidades abertas à evangelização, como o amor, a família, a 

educação das crianças e adolescentes, o trabalho profissional e o 

sofrimento”, pois a ação evangelizadora dos leigos contribui para a 

transformação dessas realidades e para a criação de estruturas justas, 

segundo os critérios do Evangelho. 

 

Na Igreja, os cristãos leigos e leigas são chamados a participar na ação 

pastoral das comunidades eclesiais, paróquias e dioceses, primeiramente 

com o testemunho de vida e, em segundo lugar, com ações no campo da 

evangelização, da vida litúrgica e outras formas de apostolado, segundo as 

necessidades locais, sob a guia de seus pastores. Além de tais atividades, 

são também encorajados a participar nas decisões pastorais, nos conselhos 

paroquiais, diocesanos, administrativos e econômicos, assembleias, bem 

como estarem presentes nos sínodos e concílios particulares. 

 

Em suas reflexões sobre o laicato, as Conferências Episcopais Latino-

Americanas fomentaram o protagonismo dos cristãos leigos e leigas ao 

assumirem o desafio de tarefas em favor da humanização da sociedade e do 

progresso dos mais pobres (Medellin, nº 15); da promoção da justiça 

(Puebla, nº 777); da promoção humana e da cultura cristã (Santo Domingo, 
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nº 97), sempre atuando como “discípulos e missionários de Jesus Cristo”, 

promovendo, através de ações sociais e políticas organizadas, a 

transformação da sociedade (Aparecida, nº 283). 

 

A identidade e a motivação dos cristãos leigos e leigas nasce da graça 

divina dos sacramentos e deles se alimentam e, em força desses, assumem a 

tarefa de anunciar o evangelho, por isso, são chamados a cultivar uma 

espiritualidade apropriada à sua vocação, isto é, segundo o espírito de 

Jesus: capaz de olhar para além da história, sem dela se afastar, e de 

cultivar um amor apaixonado por Deus, sem tirar o olhar dos irmãos. 

 

A relação entre a fé e a vida exige um caminho a ser percorrido através do 

itinerário cristão: conhecimento e reflexão da Palavra de Deus; oração 

pessoal, participação nos sacramentos, de modo especial a Eucaristia; 

vivência de uma autêntica experiência eclesial no exercício das virtudes 

sociais e no perseverante esforço de formação contínua são meios 

espirituais que agem no cristão levando-o a uma ação em favor do mundo, 

do próximo, da Igreja e dele próprio, como homens e mulheres novos, 

imersos no mistério de Deus, como santificados e santificadores. 

 

Essa espiritualidade cristã implica uma atitude na qual o fiel leigo deve 

pautar suas ações, segundo as exigências ditadas pela prudência, que 

permite tomar decisões com coerência, realismo e responsabilidade. Além 

de ser uma virtude humana, torna-se medida para as outras virtudes, como 

a justiça, a fortaleza e a temperança, tal como as ações de Cristo. Desse 

modo é que os cristãos leigos deverão impregnar e penetrar as realidades 

temporais, testemunhando Cristo em todas as circunstâncias, inculturando a 

fé, sendo animadores e promotores do diálogo social como contribuição 

para a paz. 

 

A liberdade de ação e de organização dos leigos é explicitada, no decreto 

sobre o Apostolado dos Leigos do Concílio Vaticano II, como direito de 

fundarem grupos, associações e movimentos que auxiliem a obra apostólica 

da Igreja. Prioriza-se uma formação que não seja apenas espiritual, mas 

integral, que tenha como princípios a relação Igreja-mundo-Reino, a 

dimensão comunitária, a opção pelos pobres, o respeito às questões de 

gênero, a inculturação, a relação teoria e prática, a pedagogia libertadora e 

participativa (Cf. Doc. 107 da CNBB), sendo orientada para a atuação nas 
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transformações sociais, procurando dar respostas à sua presença cristã no 

mundo. Destaca-se aqui a riqueza e a diversidade dessa presença e atuação. 

 

Desde o Concílio Vaticano II, não é mais possível pensar a Igreja sem a 

participação e a corresponsabilidade dos leigos e leigas, por isso, a 

importância de se consolidar um laicato maduro e comprometido com a 

missão eclesial. O Papa Francisco tem insistido aos cristãos leigos e leigas 

sobre a consciência de sua pertença eclesial e de sua missão, sobretudo em 

relação à cultura pós-moderna, mercantilista, hedonista, individualista e 

autoritária, que precisa do testemunho cristão para tornar o Evangelho 

credível no mundo. 

 

Isso é o que deseja a Igreja, ao entender o cristão leigo como sujeito 

eclesial, protagonista da sua missão: “como homens e mulheres do mundo 

no coração da Igreja e homens e mulheres da Igreja no coração do mundo. 

Onde vive e atua um cristão, ali precisa existir a vida e a atuação do próprio 

Cristo” (Documento de Aparecida, nº 209). Entre os grandes desafios da 

ação evangelizadora da Igreja está a promoção e concretização do 

protagonismo dos leigos e leigos, e ormar cristãos leigos adultos na fé e 

corresponsáveis na missão da Igreja, ou seja, leigos e leigas que percebam 

e assumam o compromisso de viver a unidade fé e seguimento de Jesus.  

 

A Igreja não é uma instituição criada apenas para atender as necessidades 

espirituais dos leigos e leigos, mas para despertar neles e nelas a 

consciência de ser Igreja, mediante a facilitação do encontro com Jesus 

ressuscitado e a formação continuada que os capacita para o seguimento de 

Jesus na vida em comunidade e na dinâmica da sociedade. Enfim os 

Cristãos leigos e leigos são “embaixadores de cristo”. Têm cidadania 

própria no povo de Deus, são participantes do “pleno direito na missão da 

Igreja”, têm um lugar insubstituível no anúncio e serviço do Evangelho (cf. 

Doc. 105 da CNBB, pag. 71). 

 

Preparação à Romaria 

 

Os Conselhos Pastorais Paroquiais (CPPs) e coordenações diocesanas de 

pastorais e movimentos deverão se engajar ativamente na preparação da 

Romaria Diocesana. Essas instâncias têm como responsabilidade incentivar 

a participação de todos os membros das comunidades, pastorais e 
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movimentos nos encontros de reflexão e oração, realizados sobretudo pelos 

Grupos de Famílias, nas Peregrinações dos Setores e no dia da Romaria. 

 

Avalição da Romaria 

 

A Comissão Diocesana da Romaria entregará um Questionário para 

orientar a avaliação da Romaria. Esse Questionário deverá ser respondido 

pelos CPPs e pelas coordenações diocesanas de pastorais e movimentos, 

durante o mês de setembro. No mês de outubro, a Comissão Diocesana da 

Romaria avaliará a Romaria tomando em conta as avaliações e propostas 

dos CPPs e das coordenações diocesanas de pastorais e movimentos. A 

Comissão Diocesana da Romaria apresentará as avaliações e propostas para 

o Conselho Diocesano e Pastoral e na Reunião do Clero. O conjunto das 

avaliações e propostas para a Romaria de 2020, será apresentado na 

Reunião do Conselho Diocesano de Pastoral Ampliado, no dia 01 de 

dezembro de 2019. 

 

Romaria de 2020 

 

A Romaria de 2020 será planejada a partir das reflexões e decisões do 

Conselho Diocesano de Pastoral Ampliado, tomando em consideração a 

projeção pastoral da Diocese, o tema da Campanha da Fraternidade e as 

temáticas da Igreja no Brasil para o próximo ano. 

 

Peçamos a Deus que a Romaria Diocesana ajude 

a mantermo-nos em estado permanente de missão. 

Que Nossa Senhora nos ensine 

a caminhar ‘pelas estradas da vida’ 

como discípulos missionários de Cristo, 

testemunhando seu amor e sinalizando seu Reino. 

 

 

 


