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Esse lema da 36ª. Romaria Diocesana condiz 
com o lema do Ano Jubilar Diocesano, 
“Crescendo em direção a Cristo” (Ef 4,15), 
cuja abertura foi feita na Romaria de 2019. 
Desde então, visitando nossa história 
diocesana, temos procurado interpretar o 
tipo de Igreja que fomos e somos, e discernir 
o tipo de Igreja que queremos ser.

O espírito festivo do Ano Jubilar Diocesano 
foi ofuscado pela pandemia. Adiamos, 
então, a Romaria para o dia 22 de novembro, 
Solenidade de Cristo Rei do Universo, Dia 
dos Cristãos Leigos e Leigas. No entanto, 
celebraremos nossa ação de graças pelos 60 
anos da Diocese, na Solenidade de Nossa 
Senhora da Assunção.

A Diocese toda se unirá em oração, em 
sintonia com a celebração “60 anos de 
Bênçãos”, que será realizada na Catedral, 
dia 15 de agosto, às 21h, e com missas em 
todas as Paróquias, no dia 16 de agosto, às 
15h. Porém, a grande festa do Ano Jubilar 
será no dia da Romaria, antecedida por 
outras atividades catequéticas e litúrgicas. 

Estes encontros da Romaria serão 
realizados até 15 de agosto, sem reuniões 
presenciais. Cabe-nos utilizá-los em família 
e em reuniões online ou transmitidas pelos 
meios de comunicação e pelas redes sociais. 
Por meio deles, inspirados por Maria, 
fortaleçamos nossa comunhão em Cristo e 
nossa missão em defesa da vida!

APRESENTAÇÃO
“Com Maria crescemos em direção a Cristo”

Dom Reginaldo Andrietta
 Bispo Diocesano de Jales  
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SÍMBOLOS: Cruz do grupo, Bíblia (cada 
participante leva sua própria), imagem de 
Nossa Senhora, mãe de Deus, velas e flores 
naturais;

1. ACOLHIDA (por alguém da casa ou do 
grupo)

An.: Sejam bem-vindos a esse primeiro 
encontro que nos leva a refletir sobre “nascer 
em Cristo”, a partir do nosso batismo, 
a exemplo de nossa Mãe Maria. Nesse 
encontro, o Evangelho de João nos propõe 
como intenção básica, proclamar a fé em 
Jesus, despertando a fé de outros. Para o 
evangelista, Jesus é o enviado de Deus, 
aquele que revela o rosto do Pai aos seres 
humanos. Dessa forma, a humanidade deixa 
de estar condenada a caminhar na cegueira 

para caminhar com Jesus que é a Luz. Com 
a certeza de que caminhamos com Jesus e 
nossa Mãe Maria, preparemo-nos para a 36ª 
Romaria Diocesana, na qual se culmina o 
Ano Jubilar dos 60 anos de nossa Diocese, 
que tem por lema “Crescendo em direção 
a Cristo” (Ef 4,15). Na graça do Senhor, 
tracemos sobre nós o sinal de nossa Fé: Em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.

Canto: Ensina o teu povo a rezar, Maria, 
Mãe de Jesus! Que um dia teu povo 
desperta e na certa vai ver a luz! Que um 
dia teu povo se anima e caminha com teu 
Jesus!

2. ORAÇÃO INICIAL

An.: À luz do Espírito Santo, sempre está 
Maria no meio do povo. Ela reunia os 
discípulos para o invocarem. Maria é a Mãe 
da Igreja evangelizadora.

Todos:  Jesus deixou-nos a sua mãe como 
nossa mãe. Aos pés da cruz, Cristo nos 
confiou a Maria e fez isso para que não 
caminhemos sem uma mãe.

L.1:  Maria que gerou Jesus com tanta fé e 
entrega, assume a missão de ser a nossa Mãe.

L.2: Ela é a serva humilde do Pai, que se 
enche de alegria e louvor.

1º ENCONTRO 
NASCEMOS EM CRISTO
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L.3: É nossa amiga, sempre pronta para que 
não falte o “vinho novo” em nossa vida.

L.4: É aquela mãe que tem o coração 
trespassado pela espada e que compreende 
todas as nossas dores.

Todos:  Maria é a missionária que se 
aproxima de nós para nos acompanhar ao 
longo da vida, despertando aos corações à 
fé com seu afeto materno. 

Canto: O Senhor fez em mim maravilhas! 
O Senhor fez em mim maravilhas! O 
Senhor fez em mim maravilhas, Santo é o 
Senhor!

Quando faltou alegria em minha vida, tu 
percebeste o cansaço em meu coração. 
Olhaste para teu Filho e pediste a Ele, e Jesus 
te atendeu, veio e me socorreu, hoje eu canto 
alegre o mesmo canto teu.

3. NOSSO ASSUNTO DE HOJE: 
“NASCEMOS EM CRISTO”

An.: Maria de Nazaré é a jovem que recebe um 
papel fundamental na História da Salvação, 
apresentando-se com fé, obediência, coragem 
e liderança. Seu “Sim” a Deus transformou a 
vida e a história da humanidade.

L.1:  Em nossa história local, nossa Diocese 
de Jales, sendo criada sob a proteção de 
Nossa Senhora da Assunção, enaltece Maria, 
Mãe de Jesus e nossa mãe.

L.2: A história da constituição de nossa 
Diocese está intimamente ligada à presença 
de missionários holandeses da Congregação 
dos Agostinianos Assuncionistas.

L.3: A intensa colonização desta vasta área 

no extremo noroeste do Estado de São Paulo, 
justificou, para o então Bispo de Rio Preto, 
Dom Lafayete Libânio, a presença dos 
missionários.

L.4: Com tradição na Holanda, esses 
missionários organizaram nossa região, 
com base eclesial, fundando comunidades e 
organizando paróquias.

Todos: Chegaram a ter mais de 20 padres 
trabalhando na região, muitos deles 
lembrados até hoje, particularmente o 
Padre José Jansen, fundador de muitas 
comunidades.

L.1: Aproveitando o impulso da renovação 
eclesial proposta pelo Concílio Vaticano II, o 
Padre José foi logo organizando comunidades 
com formação dos “dirigentes de culto”.

Todos:  O Padre José Jansen foi o grande 
incentivador da cultura própria do povo, 
valorizando as “Folias de Reis”, da rica 
tradição religiosa do povo de Minas Gerais.

L.2: Na criação da Diocese de Jales, a Igreja 
buscou entre os padres assuncionistas um 
nome para indicar como bispo, no caso, Dom 
Arthur Horsthuis.

Todos: Por indicação dos padres 
assuncionistas foi criada a Diocese de 
Jales, sob a proteção de Nossa Senhora 
da Assunção, que está presente em nosso 
cotidiano, como mãe amorosa e nossa 
intercessora junto a Deus.

Canto: Maria da Assunção, escuta a nossa 
voz, e pede proteção a cada um de nós 
(BIS).
Maria, mãe rainha, protege com teu véu, o 
povo que caminha na direção do céu.
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Tu foste a maravilha das obras do Senhor, 
esposa, mãe e filha, do mesmo Deus de amor.

4. A PALAVRA DE DEUS 

Canto: Senhor, que a tua palavra 
transforme a nossa vida, queremos 
caminhar com retidão na tua luz!
Não vacilará quem confia no Senhor, Ele nos 
sustenta, nos conduz pela mão.

4.a – Leitura da palavra: Jo 3, 1-8 (Ler 
com atenção; se preciso, reler).

4.b – O que o texto bíblico diz em si? 
(Conhecer e situar o texto)

L.3: Nicodemos, um dos chefes judaicos, 
vai ao encontro de Jesus de madrugada, para 
tirar as dúvidas que deixavam inquieto o seu 
coração diante dos sinais que Jesus realizava.

L.4: Nicodemos reconhece Jesus como 
Mestre e enviado por Deus.

L.1: Jesus lhe propõe uma mudança radical: 
“nascer de novo”.

Todos: Ter fé em Jesus não é só admirar 
o que ele diz, ou faz, é entrega para 
o compromisso total com Jesus e isso 
exige transformação profunda: um novo 
nascimento.

L.2: Aquele que nasce “vê” a luz do dia para 
desfrutar o reinado de Deus, que se anuncia 
como novo amanhecer.

L.3: Quem se converte é guiado pelo Espírito 
de Deus; por isso, se torna imprevisível para 
os seres humanos.

Todos: A liberdade da fé cristã é celebrada 

eficazmente através do rito significativo: o 
batismo. Água nova para vida nova.

4.c – O texto ilumina a vida. O que a 
palavra diz para nós nesse momento, 
nesses tempos de incertezas?

L.4: Deus ama os seres humanos e quer dar-
lhes a vida. Jesus revela esse amor e realiza a 
vontade do Pai, dando sua vida em favor da 
humanidade.

L.1: O evangelista João procura mostrar 
esse amor de Deus através de seu filho Jesus, 
apresentando sinais, mostrando a todos a 
importância do compromisso da fé.

An.: Os sinais que revelam Jesus aos seres 
humanos, segundo João Batista:

Todos: “Eu sou uma voz que grita no 
deserto: aplainem os caminhos do Senhor” 
(Mt 3,3). “Eu batizo com água, mas no 
meio de vocês existe alguém que batizará 
com o Espírito Santo” (Mt 3,11-12).

L.2: Os sinais que Jesus revela aos seres 
humanos nos orientam a ter solidariedade, 
compaixão, cuidando uns dos outros, 
colocando-nos no lugar dos outros, 
aplainando os caminhos na vivência da 
comunhão fraterna.

Canto: Entre nós está e não o conhecemos. 
Entre nós está e nós o desprezamos.

4.d –  O que a palavra nos faz dizer a Deus? 
(Conversar com Deus)

L.3: A fé é o nascimento para a vida nova.

L.4: Em meio a muitas incertezas do nosso 
tempo presente, que é a era das Fake News 
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(falsas notícias) como deixar transparente a 
nossa fé?

L.1: A busca incessante da água pura do 
nosso batismo e a ação do Espírito Santo em 
nossa vida, nos leva ao compromisso com o 
Evangelho. Ajudai-nos Senhor!

L.2: Jesus nos interpela para que não 
tenhamos medo de olhar o novo horizonte de 
nossas vidas e da sociedade como um todo. 
É preciso que sejamos sal da terra e luz do 
mundo. Dai-nos disposição para isso, Senhor.

L.3: Jesus propõe a Nicodemos o nascer 
da água e do espírito, abandonando antigos 
ensinamentos. Que possamos enxergar esse 
caminho, Senhor.

Todos: Não tenhamos medo de construir um 
novo mundo, uma nova sociedade baseada 
no amor, acolhimento, generosidade e 
liberdade de toda forma de exploração.

4.e – O que o texto bíblico me leva a fazer? 
O que a Palavra de Deus me leva a mudar?
- Construir relações mais fraternas na 
família, primeira Igreja, na comunidade e na 
sociedade.
- Refletir e colocar para todos e todas os 
laços de fé, sabedoria e humanidade para 
construirmos juntos um novo tempo de vida 
no amor e na justiça;

5. LEMBRETES:

- Marcar novo encontro;
- Celebrar os aniversariantes da semana;
- Levar sempre sua bíblia;
- Acompanhar todas as celebrações de nossa 
Diocese enaltecendo Nossa Mãe, Maria da 

Assunção nossa Padroeira Diocesana;

6. ORAÇÃO FINAL

An.: Com sua fé, Maria é o primeiro membro 
da comunidade de fé em Jesus Cristo. Ela se 
faz colaboradora no renascimento espiritual 
dos discípulos e de todos nós. Do alto da cruz, 
Jesus confiou a seus discípulos, representados 
por João, a maternidade de Maria.

L.1: Maria, mãe da Igreja, é modelo da 
humanidade, atraindo multidões à comunhão 
com Jesus e sua Igreja.

L.2: Com diversos títulos, os santuários pelo 
mundo inteiro, testemunham a presença de 
Maria próxima de nós.

L.3: Na América Latina, Maria é venerada 
como Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa 
Diocese foi criada no dia 12 de dezembro, 
dedicado a ela.

Todos: Maria, cheia da presença de Cristo, 
levastes a alegria a João Batista, fazendo-o 
exultar no seio de sua mãe Isabel. Vós 
permanecestes firme diante da cruz, com 
fé inabalável, e recebestes a consolação da 
ressurreição de vosso filho Jesus para que 
nascesse nossa Igreja evangelizadora. Dai-
nos Senhora, a ousadia para buscarmos 
novos caminhos de santidade nesses 
tempos de desafios. Amém.

Canto: Senhora de todos os caminhos; 
Senhora da esperança; Estrela que é luz 
para a caminhada; vem mostrar-nos, ó 
Mãe, a estrada.
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SÍMBOLOS: Bíblia, vela, cruz, flores, 
cartaz do Jubileu

1. ACOLHIDA: Feita por alguém da casa 

An.: Estamos reunidos como verdadeira 
Igreja Doméstica para juntos realizarmos 
o segundo encontro em preparação à 
Romaria, celebrando, jubilosamente, os 60 
anos da Diocese.

Todos: Somos chamados a rever a Igreja 
que fomos, a olhar a Igreja que somos e 
a discernir qual a Igreja que queremos 
ser.

Canto: A Romaria será abençoada/ Pois 
o Senhor vai derramar o seu amor.
Derrama ó Senhor, derrama ó Senhor. 
Derrama sobre ela o seu amor (bis)

2. ORAÇÃO INICIAL

An.: Com alegria vamos hoje agradecer 
e reconhecer a caminhada de todas as 
pessoas que passaram e fizeram história 
na formação de nossas comunidades e de 
nossa Diocese.

Todos: Nosso Deus é comunidade, é 
Trindade de amor, é Pai, Filho e Espírito 
Santo.

L.1: Sabemos que a graça da Trindade 
Santa age em nossas vidas e nos fortalece 
para a missão da partilha e do amor.

Todos: Também fortaleceu a todos que 
nos precederam na história.

L.2: É o Pai que escolhe a cada um de nós, 
o Filho nos chama para segui-lo e o Espírito 
Santo que nos envia em missão.

Todos: Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém!

An: Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor 
de Jesus Cristo, seu amado Filho e a força 
do Espírito Santo, permaneçam conosco!

Todos: Bendito seja Deus que nos une no 
amor de Cristo. Bendito seja Deus que 
nunca nos abandona, mas nos impulsiona 
à doação plena. Amém!

3. NOSSO ASSUNTO DE HOJE: 
“CRESCEMOS EM CRISTO”

2º ENCONTRO 
CRESCEMOS EM CRISTO
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An.: Na vida de todo bom cidadão, é 
imprescindível conhecer a história de sua 
família, de se município e de seu país.

L.3: Conhecer a história de sua Igreja, de 
sua Diocese é fundamental para a vida do 
cristão que se coloca a serviço dos irmãos.

Todos: Só conhecendo o passado 
entenderemos a Igreja que fomos, a 
Igreja que somos e a Igreja que queremos 
ser.

L.4: Com a permissão dos direitos 
autorais dos historiadores: Rosinha Costa, 
Wanda Lima e Peta Matos, consultamos 
e transcrevemos parte de textos contidos 
no livro “História e memória da Paróquia 
Santa Rita de Cássia de Fernandópolis”.

L.1: Consultamos também o compêndio 
“O catolicismo popular e a organização da 
Igreja Católica na região do sertão de Rio 
Preto”, que foi elaborado para comemorar 
o jubileu de 60 anos da Diocese de Jales.

L.2: Vamos conhecer um pouco da criação 
da nossa Diocese de Jales, quando se 
desmembrou da Diocese de São José do Rio 
Preto, também conhecida como a “boca do 
sertão”

L.3: É fato recorrente que Fernandópolis 
se preparava para sediar a Diocese, pois 
era a maior cidade do sertão de Rio Preto, 
da nossa região 

Todos: Porém, fatores diversos 
influenciaram para que considerassem 
Jales como ponto mais estratégico.

L.4: Como compensação escolheram como 

primeiro bispo o Padre Vigário, Arthur 
Horsthuis, que atuava em Fernandópolis, 
conhecido como “vigário da construção”, 
em deferência ao grande trabalho em prol 
da construção da Igreja Matriz Santa Rita 
de Cássia.

Todos: Isso confortou um pouco o 
inconformismo do povo de Fernandópolis 
que repetia: “Eles entraram com a sede 
e nós com o bispo”

L.1: Assim, nossa Diocese foi criada em 
Jales em 1959 e instalada oficialmente em 
15 de agosto de 1960.

L.2: O prefeito Dr. Euphly Jales, na ocasião 
colaborou com toda obra de infraestrutura, 
fazendo doação do terreno para construção 
do Palácio Episcopal, secretariado e 
seminário.

L.3: E depois, favoreceu para que tivesse 
uma emissora de rádio.

Todos: Dom Arthur dirigiu a Diocese 
“atuando como missionário em visita 
a todos os recantos de seu território, 
animando e estimulando a pastoral”.

L.3: Em 1968, por motivos de saúde, Dom 
Arthur renunciou e o novo Bispo, Dom 
Luiz Eugênio Peres só chegou em 1970, 
permanecendo até 1981.

Todos: Dentre suas atividades, 
“impulsionou à participação dos leigos 
especialmente do Movimento de Cursilho 
e do Encontro de Casais com Cristo e sua 
ação pastoral.
L.4: Em 1982, chega para pastorear a 
Diocese Dom Demétrio Valentini e assim 
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a Diocese “entra num processo pastoral 
participativo, cadenciado por assembleias 
periódicas, sempre em sintonia com as 
Diretrizes Pastorais da CNBB.

Todos: Dom Demétrio dá ênfase 
à “Doutrina Social da Igreja, ao 
Ecumenismo e à tolerância”. E realizou 
Assembleias Diocesanas de Pastoral a 
cada 4 anos.

L.1: Dom Demétrio, em 1985, implantou a 
Romaria Diocesana, que acontece sempre 
no mês de agosto, na celebração de Nossa 
Senhora da Assunção, padroeira da Diocese 
de Jales.

L.2: Participam romeiros de todos os 
municípios que pertencem à Diocese. Há 
uma saída em caminhada, culminando com 
a Santa Missa Campal na Praça da Catedral, 
presidida pelo Bispo e concelebrada pelos 
padres da Diocese.

Todos: Neste ano de 2020, teremos a 
alegria de celebrar o jubileu de 60 anos, 
na 36ª Romaria Diocesana.

L.3: Na região, cortada pela Rodovia 
Euclides da Cunha e suas vicinais, é 
importante falar e agradecer o trabalho 
dos padres assuncionistas que vieram da 
Holanda para o sertão do Noroeste Paulista, 
deslocando-se com enormes dificuldades, 
objetivando dar à população orientação 
moral, social e religiosa, ajudando a 
desenvolver a tolerância e a fraternidade.

L.4: Na região cortada pela Rodovia 
Feliciano Sales Cunha, entre o Rio Tietê 
e o Rio São José dos Dourados, a gratidão 
é para com os freis capuchinhos, e padres 

espanhóis que se incardinaram na Diocese 
e ali morreram.

L.1: Percorriam léguas, em charretes, 
em carroças e muitas vezes montados em 
burros; crucifixo no peito, ensinando à 
gente do sertão o amor de Deus.

Todos: Essas visitas criavam um clima 
de respeito entre os homens e mulheres 
do sertão, e os padres.

L.1: Destaca-se o catolicismo popular 
como forma específica de religiosidade: a 
devoção aos santos, festas de padroeiros, 
procissões, novenas, terços, festas de 
Santos Reis.

L.2: Os ventos de mudança ganham 
consistência com o Papa João XXIII e a 
convocação do Concílio Vaticano II, que 
propunha o repensar do papel da Igreja e 
suas formas de participação na sociedade.

An.: As inúmeras discussões possibilitaram 
tecer novas formas de eclesialidade, 
formando as Comunidades Eclesiais de 
Base, os Conselhos Paroquiais, a abertura 
da Igreja ao diálogo e às ações nacionais e 
regionais em torno da CNBB, enfatizando 
de modo formal, a participação do leigo 
nas práticas religiosas e sociais.

L.3: Uma Diocese é sustentada 
espiritualmente pelo clero diocesano. Por 
isso, os bispos foram se empenhando na 
formação do clero local, que aos poucos 
foram substituindo os padres religiosos 
assuncionistas e capuchinhos

Canto: Formamos a Igreja viva, que 
caminha ao encontro do Senhor. Vivendo 
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em comunidade, nós faremos este mundo 
ser melhor.

4. PALAVRA DE DEUS

An.: Vamos ouvir, acolher e interiorizar a 
Palavra de Deus que ilumina nossa missão.

Canto: Chegou a hora da alegria. Vamos 
ouvir esta palavra que nos guia (Bis)

4.a Leitura da Palavra: 1 Cor 3,5-11 
(Reler quantas vezes for necessário, ouvir 
atentamente com a mente e o coração, pois, 
é no coração que o Senhor é acolhido).

4.b O que o texto bíblico diz em si? 
(Conversar para conhecer e situar o texto).

L.1: No texto, São Paulo se serve de duas 
imagens (campo e edifício) para apresentar 
o verdadeiro agente de pastoral.

L.2: Este agente deve ser um servidor do 
projeto de Deus concretizado em Jesus 
Cristo, que consiste em reunir homens e 
mulheres no compromisso de fé com Jesus, 
cuja ação devem continuar.

Todos: Se os agentes servem a Cristo, 
nunca se contradizem.

L.3: A responsabilidade é grande, pois 
teremos que prestar contas ao próprio 
Deus, que provará quanto vale a obra de 
cada um.

L.4: A plantação do jardim e a construção 
do edifício vêm mostrar a função dos 
apóstolos na comunidade.

Todos: Agentes de pastoral, ministros, 

evangelistas, catequistas... são servidores 
na Igreja, que é o campo a cultivar ou o 
prédio a construir.

L. 1: O sucesso não deve levar o agente a 
se vangloriar, pois tudo está nas mãos de 
Deus.

L.2: É ele quem faz a sua obra crescer 
sobre o verdadeiro fundamento que é Jesus 
Cristo.

L.3: É o Senhor quem dá as aptidões e 
capacidades a cada um.
L.4: Você se sente colaborador de Deus? 
Você tem sido o terreno onde Deus cultiva 
e constrói? Como? (Tempo para respostas)

4.c O que a Palavra nos diz neste 
momento? (Conversar)

L.1: O texto suscita o compromisso de 
serviço. Consigo compreender que a 
eficácia do serviço vem de Deus e que ele 
conta com meu esforço e dedicação?

4.d O que a Palavra nos faz dizer a Deus? 
(Conversar)

L.2: Senhor Deus, que tenhamos a 
humildade de servir, plantando, regando, 
colhendo... na expansão do Reino.

Todos: Maria Santíssima, intercedei a 
Deus por nós.

L.3: Senhor, que a nossa Romaria, possa 
cada vez mais fortalecer os laços fraternos 
que favorecem a vida em comunidade de 
nossa Diocese.

Todos: Maria Santíssima, intercedei a 
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Deus por nós.

L.4: Senhor, que possamos ser agradecidos a 
todos que passaram e deixaram seus legados 
à nossa Diocese nesses 60 anos: padres 
diocesanos, religiosos, assuncionistas, 
capuchinhos, espiritanos, e também tantas 
irmãs religiosas que muito contribuíram na 
formação de nossas lideranças.

Todos: Maria Santíssima, intercedei a 
Deus por nós.

4.e- O que o texto bíblico me leva a fazer? 
(Conversar)

5. COMPROMISSO

An.: Descobrir nossos dons e onde podemos 
exercê-los para sermos sinais do Reino.

6. LEMBRETES

- Marcar novo encontro;
- Celebrar os aniversariantes da semana;
- Levar sempre sua Bíblia;
- Acompanhar todas as celebrações de nossa 
Diocese enaltecendo Nossa Mãe, Maria da 
Assunção nossa Padroeira Diocesana;

7. ORAÇÃO FINAL

An.: Oração do Jubileu (contracapa)

Todos: Pai nosso... Ave Maria...
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Símbolos: Bíblia, vela, cruz, flores, cartaz 
do Jubileu

1. Acolhida: Feita por alguém da casa 

An.: Irmãos e irmãs, estamos reunidos 
como Igreja Doméstica, e como os 
primeiros cristãos, queremos viver a nossa 
fé e dar o nosso testemunho de uma Igreja 
viva e atuante na história.

Todos: Senhor, dai-nos a graça de 
vivermos em Cristo e com Ele sermos 
construtores do vosso Reino de justiça, 
de amor e de paz.

Canto: 
A Romaria será abençoada, pois o Senhor 
vai derramar o seu amor.
Derrama ó Senhor, derrama ó Senhor, 
derrama sobre ela o seu amor (bis)

3º ENCONTRO 
VIVEMOS EM CRISTO

2-ORAÇÃO INICIAL

An.: Com nosso coração cheio de júbilo e 
alegria, invoquemos à Santíssima Trindade:
Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém.

An.: Que a graça de Deus, nosso Pai; o 
amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e a 
força do Espírito Santo, estejam conosco!

Todos: Bendito seja Deus que nos uniu 
no amor de Cristo e nos faz viver no seu 
amor. Amém!

L.1: Nós vos louvamos e vos agradecemos, 
Senhor, por mais um Jubileu Diocesano que 
estamos vivendo, os 60 anos de criação de 
nossa Diocese de Jales.

Todos: Olhai, Senhor, para tudo aquilo 
que somos, que temos e continuai 
cumulando a nossa Igreja Diocesana 
de Jales das mais copiosas bênçãos dos 
Céus, e fazei-nos viver a comunhão do 
amor!

L.2: Nós vos louvamos e vos agradecemos, 
Senhor, pela presença dos pastores de nossa 
Diocese, nosso Bispo Diocesano, Dom 
Reginaldo Andrietta, nosso Bispo Emérito 
Dom Demétrio Valentini, nossos padres, 
diáconos, leigos e leigas que, engajados na 
missão, colaboram para que sejamos uma 
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Igreja encarnada na história humana, em 
busca do bem comum.
Todos: Senhor, fazei-nos instrumentos 
do vosso amor e colaboradores na 
construção de uma sociedade mais justa 
e fraterna!

L.3: Nós vos louvamos e vos agradecemos, 
Senhor, pela porção do povo de Deus, 
espalhada por nossas paróquias e 
comunidades, constituindo a nossa Igreja 
Diocesana. Esses servidores do Evangelho 
vivenciam a sua fé, em palavras e obras, 
como colaboradores nos vossos desígnios 
de amor, no testemunho da caridade e da 
solidariedade, e assim constroem o vosso 
Reino.

Todos: Senhor, que continuemos sendo 
testemunhas do vosso amor e tenhamos 
sempre um coração generoso!

3- “NOSSO ASSUNTO DE HOJE:  
“VIVEMOS EM CRISTO”

An.: Criada pelo Papa João XXIII, no dia 
12 de dezembro de 1959, e instalada no 
dia 15 de agosto de 1960, a nossa Diocese 
de Jales celebra seu Jubileu de 60 anos de 
história. 

L.4: Celebrar este Jubileu de Diamante tem 
um significado muito importante para nós. 
Ele nos ajuda em nossa identificação como 
povo de Deus e fortalece nosso sentimento 
de povo da Aliança, para que em unidade, 
realizemos as boas obras de Jesus Cristo.

Canto: Eu vim para que todos tenham 
vida. Que todos tenham vida plenamente! 
(Bis)
Reconstrói a tua vida em comunhão com 

teu irmão. Reconstrói a tua vida em 
comunhão com teu Senhor. Onde está o 
irmão com fome, eu estou com fome nele.

L.1: Jesus nos ensina a promovermos 
a vida e a dignidade humana. É preciso 
colocar a vida como princípio maior de 
nossos valores e de nossas ações. 

L.2: Jesus é modelo de vida para todos nós, 
chamados a sermos livres e responsáveis, 
capazes de fazermos nossas opções, 
tomarmos nossas decisões sempre em favor 
da vida e do bem comum.

L.3: Somos chamados a viver como 
discípulos de Jesus Cristo em nosso dia 
a dia, praticando atitudes de escuta, de 
diálogo e de encontro.

Todos: É preciso conversa e conversão.

L.4: A partir da nossa vocação de batizados, 
somos impulsionados ao seguimento de 
Jesus na família, na comunidade eclesial, 
no trabalho profissional, na transformação 
da nossa sociedade civil, colaborando 
assim na construção de uma sociedade 
justa, solidária e pacífica.

Todos: As mudanças humanizadoras 
são sinais do Reino de Deus. A nossa 
identidade de cristãos e a nossa missão 
de Igreja Diocesana está intimamente 
ligada à vida e às ações de Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

L.1: Ele assumiu e viveu a cultura de 
seu povo, participando ativamente dos 
problemas daquela sociedade cheia de 
mazelas e injustiças. Ele se fez servidor, 
compassivo, confirmando por atos o que 
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disse: “Vinde a mim todos os que estão 
cansados sob o peso de vosso fardo e eu 
vos darei descanso” (Mt 11,28). 

L.2:  O agir de Jesus revelava um novo 
jeito de cuidar das pessoas. Ele ia ao 
encontro delas tornando-se próximo, com 
uma relação direta, sendo acolhedor. Ele 
anunciava a Boa Nova do Reino para todos, 
não excluindo ninguém. 

Todos: Jesus nos 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). 

L.3: 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. 

L.4: Essa lógica de serviço nos faz viver 
a fé, não somente em palavras, mas como 
instrumentos da construção de uma nova 
sociedade. Jesus nos confia, como Diocese 
de Jales, a missão de expandir o Reino de 
Deus no coração dos homens e mulheres.

Todos: Jesus nos inspira a construir uma 
nova sociedade, baseada na lógica do 
Reino de Deus.

L.1: Nossa Diocese tem como objetivo 
específico: “ser Igreja missionária 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”.

L.2: Somos uma Igreja: em estado 
permanente de missão; casa de iniciação 
à vida cristã; lugar de animação bíblico-
catequética da vida e da pastoral; 
comunidade de comunidades; a serviço da 
vida plena para todos.

L.3: Com a presença do nosso 4º Bispo 
Diocesano, Dom Reginaldo Andrietta, 
percebemos a continuidade da nossa 
vocação diocesana, sermos uma Igreja 
missionária, animada pela Palavra de 
Deus, buscando a unidade e fortalecendo 
os vínculos comunitários a serviço do bem 
comum.

L.4: Dom Reginaldo tem se empenhado em 
fortalecer mais a nossa ação pastoral, de 
modo que a Igreja Diocesana e nós como 
membros, sejamos instrumentos do Reino 
de Deus.

Todos: Uma Igreja a serviço do bem 
comum!

Canto: Formamos a Igreja viva/que 
caminha ao encontro do Senhor/ vivendo 
em comunidade/nós faremos este mundo 
ser melhor.

4 - PALAVRA DE DEUS

An.: Vamos ouvir, acolher e interiorizar a 
Palavra de Deus que ilumina nossa missão.

Canto: Benditos os pés que evangelizam
e anunciam a salvação. 
Aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia! 

L.1: Como são belos sobre as montanhas os 
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pés do mensageiro que anuncia a libertação.

4.a - Leitura da Palavra: At 2,42-47 
(reler quantas vezes for necessário, ouvir 
atentamente com a mente e o coração, pois 
é no coração que o Senhor é acolhido).

4.b - O que o texto bíblico diz em si? 
(Conversar para conhecer e situar o texto).

L.1: Neste texto do Atos dos Apóstolos, 
vemos os quatro pilares da comunidade 
cristã: a Palavra (ensinamento dos 
Apóstolos); comunhão fraterna (partilha); 
a fração do pão (Ceia) e as orações.

An.: Lucas apresenta as características das 
primeiras comunidades cristãs.

L.1: Nascem do anúncio fundamental que 
provoca a conversão.

L.2: Crescem graças à catequese evangélica 
e formação dada pelo ensinamento dos 
apóstolos.

Todos: “Eram perseverantes em ouvir o 
ensinamento dos apóstolos” (v. 42).

L.3: Na vida prática, a conversão se 
apresenta por um novo modelo de relações.

L.4: A fraternidade substitui a opressão do 
poder, os gestos autoritários.

Todos: A partilha dos bens supera 
a exploração do comércio e das leis 
injustas.

L.1: Internamente, a comunidade se 
mantém pela união com Deus (Oração no 
Templo) e pela participação na Páscoa de 

Jesus, a fração do pão, que é a Eucaristia.

Todos: É o ideal da comunidade cristã, 
projeto para uma nova sociedade.

4.c - O que a Palavra nos diz neste 
momento? (Conversar)

L.1: Esses também são os pilares que 
orientam nossa vida cristã e os fundamentos 
pelos quais trilham nossa Igreja Diocesana?

4.d - O que a Palavra nos faz dizer a 
Deus? (Conversar)

L.2: Senhor Deus, que possamos viver 
vossa Palavra, transmitida pelos sucessores 
dos Apóstolos, nossos Bispos e seus 
colaboradores, nossos padres, diáconos e 
ministros leigos e leigas.

Todos: Senhor, dai-nos a graça de viver 
a vossa Palavra.

L.3: Senhor, que tenhamos sempre um 
coração generoso para partilhar na vida 
de nossa comunidade cristã, nossos bens, 
nossos dons, num espírito solidário.

Todos: Senhor, dai-nos um coração 
generoso e solidário.

L.4: Senhor, que possamos experimentar 
sempre em vossa presença eucarística, o teu 
corpo e sangue, a graça da vida e o sentido 
de sermos irmãos e irmãs, na mesma Igreja 
e na Sociedade.  

Todos: Senhor, dai-nos a alegria de 
participar da vossa vida divina e da 
comunhão com nossos irmãos e irmãs.
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4.e - O que o texto bíblico me leva a 
fazer? (Conversar)

L.1: Senhor, que a nossa vida de oração 
seja repleta de compromisso de amor, 
fraternidade e solidariedade para com 
todos os que sofrem e padecem de todos 
males da exclusão e formas de escravidão, 
de dominação, seja na família, no trabalho 
ou na sociedade.

5- COMPROMISSO

An.: Descobrir nossos dons e onde podemos 
exercê-los para sermos sinais do Reino.

- Realizar a cada semana, pequenos gestos 
de ajuda entre pessoas na família, no 
trabalho.

6- LEMBRETES
- Marcar novo encontro;
- Celebrar os aniversariantes da semana;
- Levar sempre sua Bíblia;
- Acompanhar todas as celebrações de nossa 
diocese enaltecendo Nossa Mãe, Maria da 
Assunção nossa Padroeira Diocesana.

7- ORAÇÃO FINAL

An.: Oração do Jubileu (contracapa)

Todos: Pai nosso... Ave Maria...
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4º ENCONTRO 
CAMINHAMOS PARA CRISTO

Símbolos: Bíblia, cruz do grupo, vela 
acesa, jarra com água.

1- ACOLHIDA 

An.: Sejam todos bem-vindos!! Nosso 
coração se enche de alegria realizando 
este quarto encontro. Trazemos presente 
em nossas orações e reflexões, todas as 
paróquias, comunidades, nossa Diocese e 
todo povo de Deus que celebra conosco. 
Que o amor trinitário nos uma!

2- ORAÇÃO INICIAL

Todos: Em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém!

Canto: Nossa novena será abençoada, 
pois o Senhor vai derramar o seu amor. 
(Bis). Derrama Ó Senhor, derrama sobre 
nós o seu amor. (Bis)

Todos: Vinde Espírito Santo, enchei os 
corações dos vossos fiéis...

An.: O bem tende sempre a comunicar-se. 
Toda a experiência autêntica de verdade 
e de beleza procura por si mesma, a sua 
expansão; e qualquer pessoa que viva 
em libertação profunda adquire maior 
sensibilidade perante as necessidades dos 
outros.

Todos: E, uma vez comunicado, o bem se 
radica e se desenvolve.

L.1: Por isso, quem deseja viver com 
dignidade e em plenitude não tem outro 
caminho senão reconhecer no outro a 
presença de Deus.

Todos: “ O amor de Cristo nos absorve 
completamente” (2Cor 5,14).

L.2: Na doação, a vida se fortalece; e se 
enfraquece no comodismo e no isolamento.

Todos: “ Ai de mim, se eu não Evangelizar” 
(1Cor 9,16).

L.3: De fato, os que mais desfrutam da vida 
são os que deixam a segurança da margem 
e se apaixonam pela missão de comunicar 
a vida aos demais.

Todos: A vida se alcança e amadurece à 
medida que é entregue para dar vida aos 
outros.
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L.1: Cada cristão e cada comunidade há de 
discernir qual caminho o Senhor lhe pede, 
mas todos somos convidados a aceitar esse 
chamado: sair da própria comodidade e ter 
a coragem de alcançar todas as periferias 
que precisam da luz do Evangelho.

Todos: Caminhamos para Cristo, quando 
cada um, com alegria, dá testemunho do 
Evangelho.

L.2: O Senhor diz: “ Vamos para outro 
lugar, para as aldeias vizinhas, a fim de 
pregar aí, pois foi para isso que Eu vim” 
(Mc 1,38).

Todos: Depois de lançar a semente num 
lugar, ele não se demora lá. O Espírito o 
leva para outras aldeias.

4- PALAVRA DE DEUS

An.: Com alegria vamos acolher a Palavra 
de Deus.

Canto: Tua Palavra é vida, Senhor, a Boa 
Nova nos congregou, tua verdade é paz, 
é justiça, é amor. No irmão, o Evangelho 
é salvação!

4.a - Leitura Rm 6,1-14 (ler e reler)

4.b - O que a Palavra de Deus quer dizer 
em si?

An.: Jesus foi morto por um sistema social 
injusto, pecaminoso e mortal. Mas Deus 
o ressuscitou para sempre, condenando 
assim o sistema que matou Jesus.

L.1: Pela fé e o batismo, o cristão participa 
da morte e ressurreição de Jesus.

An.: Recuperemos e aumentemos o fervor 
de espírito, a suave e reconfortante alegria 
de evangelizar, mesmo quando for preciso 
semear em lágrimas.

Todos: E que o mundo do nosso tempo 
possa receber a Boa Nova de Cristo, 
irradiando em nós o fervor, a alegria e a 
esperança.

3- NOSSO ASSUNTO DE HOJE: 
“CAMINHAMOS PARA CRISTO”.

An.: Caminhamos para Cristo, quando 
assumimos nossa missão pelo batismo 
que recebemos. “Vão e façam com que 
todos os povos se tornem meus discípulos, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho e 
do Espírito Santo, e ensinando-os a cumprir 
tudo o que ordenei a vocês” (Mt 28,19-20).

L.1: Na Palavra de Deus aparece 
constantemente este dinamismo de “saída”, 
que Deus quer provocar nos cristãos, ou 
seja, em cada um de nós.

L.2: Abraão aceitou o chamado para partir 
rumo a uma nova terra (cf. Gn 12,1-3)

L.3: Moisés ouviu o chamado de Deus: 
“Vai; eu te envio” (Ex.3,10) e fez sair o 
povo para a terra prometida (cf. Ex.3,17).

Todos: A Jeremias, Deus disse: “Irás 
aonde Eu te enviar” (Jr 1,7).

An.: Naquele “envio” de Jesus, estão 
presentes os cenários e os desafios sempre 
novos da missão evangelizadora da Igreja. 
Hoje, todos somos chamados a esta nova 
“saída” missionária.
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L.2: O cristão é aquele que passa por uma 
transformação radical, ou seja, rompe com 
o sistema pecaminoso, gerador de injustiça 
e morte, e ressuscita para viver a vida nova, 
afim de construir uma sociedade nova, que 
promova a justiça e a vida.
 
Todos: Os cristãos devem viver em clima 
de conversão, de contínua passagem da 
morte para a vida.

An.: Os cristãos não podem se prestar 
como instrumentos de uma sociedade que 
produz injustiça, discriminação e morte.

L.3: E sim, entregarem-se ao serviço de 
Deus, oferecendo-se a si mesmos como 
instrumentos que realizam o projeto de 
Deus na história, a justiça.

L.4: “Assim também vocês: considerem-se 
mortos para o pecado e vivos para Deus, 
em Jesus Cristo” (Rm.6,11).

Todos: Com inteligência, com sabedoria, 
com perseverança, vamos construindo 
uma sociedade em que a vida seja o 
centro e o fundamento. Afastemo-nos da 
violência, da injustiça e da desigualdade.

4.c - O que a Palavra de Deus quer dizer 
para mim?

An.: Relembramos o que disse o Papa 
Francisco: “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.

Todos: A saída exige “prudência e 
audácia”, “coragem” e “ousadia”.

L.3: Nossa Igreja nesse tempo da 
quarentena pelo Covid-19 deu testemunho 
de recolhimento e reflexão. Tivemos a 
oportunidade de sair, mergulhando dentro 
de nós mesmos, aprendendo a dar valor 
àquilo que está dentro de nós. Encontramos 
força, novas qualidades, atitudes que nos 
tornaram alquimistas de nós mesmos. 
Aprendemos a filtrar as informações e nos 
tornamos atores sociais.

Todos: A Igreja: Mãe de coração aberto, 
conclama a todos para reunirem-se 
na fraternidade, acolherem a Palavra, 
celebrarem os sacramentos e saírem em 
missão.

4.d - O que a Palavra me leva a dizer a 
Deus?

An.: Que todos nós cristãos possamos 
caminhar ao encontro de Cristo, atentos 
aos sinais dos tempos, em atitude de 
discernimento. 

Todos: Evangelizar é, em primeiro lugar, 
dar testemunho em favor da vida.

L.1: Que todos nós, Senhor, possamos ser 
transformados por Cristo e comprometidos 
com o Reino de Deus, vendo em cada irmão 
e irmã o rosto de Deus. Que a misericórdia, 
o amor e o compromisso seja nossa meta 
de vida.

Todos: Evangelizar é dar testemunho de 
ações justas.

L.2: Senhor, que cada um de nós batizados 
em Jesus Cristo, possamos sair ao encontro 
das pessoas, das famílias, das comunidades 
e dos povos para comunicar e compartilhar 
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o dom do encontro com Cristo.

Todos: Evangelizar é dar testemunho de 
perseverança na graça.

L.3: É preciso ajudar as pessoas a 
conhecerem Jesus Cristo, fascinarem-se 
por Ele e optarem por segui-lo. Ajudai-
nos Senhor, a anunciar o Evangelho com 
alegria profunda.

Todos: Evangelizar é, em primeiro lugar, 
dar testemunho de solidariedade.

4.e - O que a Palavra de Deus nos leva a 
mudar?

An.: Encontrar Jesus nos irmãos dando 
testemunho e vivendo verdadeiramente o 
amor, a caridade, a empatia e a compaixão.

L.1: Sair em direção aos outros para chegar 
às periferias humanas não significa correr 
pelo mundo sem direção nem sentido. 
Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr 
de lado a ansiedade, para olhar nos olhos e 
escutar, e acompanhar quem ficou caído à 
beira do caminho (Evangelii Gaudium).

5 - COMPROMISSO

An.: “ Se alguma coisa deve santamente 
inquietar e preocupar a nossa consciência 
é que haja tantos irmãos nossos que vivem 
sem a força, a luz e a consolação da amizade 
com Jesus Cristo, sem uma comunidade 
de fé que os acolha, sem um horizonte de 
sentido e de vida” (Evangelii Gaudium).

L.2: Nosso gesto concreto é mapear nossa 
cidade e ver quais bairros ainda não têm 
um grupo de quarteirão. Ver um ministro 

que more próximo ou no bairro e formar 
um novo grupo. Pôr de lado a ansiedade, 
diminuir o ritmo e ver qual bairro o 
Evangelho ainda não chegou.

6- LEMBRETES
-Avisar a data de encerramento;
-Preparar o encerramento com todos os 
animadores dos grupos;
-Motivar a coleta na Romaria;
-Acolher com amor as pessoas na 
Celebração de Encerramento.

7- ORAÇÃO FINAL

 An.: Rezemos um Pai Nosso e Ave-Maria. 
(Antes das orações deixar apresentar as 
intenções)

An.: O Senhor nos abençoe e nos guarde. 
Amém.
O Senhor faça brilhar a sua face e nos seja 
favorável. Amém.
O Senhor dirija para nós o seu olhar e nos 
dê a paz. Amém.
Abençoe-nos o Pai, e o Filho e o Espírito 
Santo. Amém.
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5º ENCONTRO: CELEBRAÇÃO
“COM MARIA CRESCEMOS EM DIREÇÃO A CRISTO”

ORIENTAÇÕES: Esta celebração pode ser 
feita na Igreja, reunindo, somente se houver 
condições, todos os grupos da comunidade.
Os coordenadores de cada grupo devem 
se reunir antes para preparar a celebração, 
distribuindo as tarefas.
Preparar faixas com o nome de cada encontro.
Preparar um banner ou um cartaz com a 
logomarca do Jubileu.

SÍMBOLOS: Cruz, sinal de nossa fé, 
representando os grupos de família.
Imagem de Nossa Senhora.
Sandálias, simbolizando a nossa caminhada 
em direção a Cristo.
Cartaz do Jubileu
Faixas com o nome dos encontros:
Nascemos em Cristo.
Crescemos em Cristo.
Vivemos em Cristo.
Caminhamos para Cristo.
Com Maria, crescemos em direção a Cristo.

An.: Irmãos e irmãs, estamos nos preparando 
para a 36ª Romaria Diocesana, cujo lema é 
“Com Maria crescemos em direção a Cristo”. 
Celebremos com alegria nosso encontro com 
Cristo, suplicando a Maria que nos ajude a ser 
sempre mais unidos a ele e nele.

Canto de abertura:

Celebremos co’alegria nosso encontro. Jesus 
Cristo é nosso ponto de união. 
É o caminho que nos leva para a vida. A 
verdade que nos traz libertação. 
 
Refrão: Formamos a igreja viva, que 
caminha para o Reino do Senhor. 
Vivendo em comunidade, nós faremos este 
mundo ser melhor. 
 
Vamos juntos construir fraternidade. 
Trabalhando pela paz universal. 
Ser semente de uma nova sociedade. Gente 
unida para combater o mal. 
 
Jesus Cristo realiza a unidade. E não quer 
que nós vivamos separados. 
Na união teremos força pra vencer. E ajudar 
o nosso irmão desamparado.

1 – ACOLHIDA

Pres.: A romaria deste ano celebra também 
os 60 anos da Diocese de Jales. À luz 
desse jubileu, vamos renovar a nossa fé em 
Jesus por intercessão de Maria nossa mãe, 
agradecendo a sua atitude de intercessora em 
nossa caminhada para o Pai.

Todos: Que Nossa Senhora da Assunção, 
Padroeira da nossa Diocese, nos ajude a 
fazer desta celebração jubilar, uma oferta 
agradável ao Senhor. 

An.: Com alegria, vamos acolher os símbolos, 
(exceto a imagem de Nossa Senhora) cantando:

Canto: Somos um povo que alegre vai... 
(n°63)

An.: Vamos acolher, neste momento, a 
imagem de Nossa Senhora que é a mãe de 
Cristo e nossa mãe. Ela é intercessora em 
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favor dos mais pobres e necessitados.

Todos: (Estendendo a mão para a imagem) Ó 
minha mãe querida! Ensina-nos a crescer 
em direção a Cristo!

Pres.: Com muita alegria e unidos como 
irmãos, façamos o sinal de nossa fé.

Todos: Em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém!

Pres.: Que a paz de Cristo, o amor do Pai e a 
força do Espírito Santo, estejam com todos!

Todos: Bendito seja Deus nos reuniu no 
amor de Cristo.

Pres.: Irmãos e irmãs, neste nosso último 
encontro de preparação para a Romaria 
Diocesana, queremos com Maria, apontar a 
missão como caminho de salvação para todos.

Todos: “Fazei tudo o que ele vos disser”

2 – ATO PENITENCIAL

An.: Neste momento, somos convidados a 
nos reconciliar com Deus e com os irmãos, 
deixando para trás as nossas faltas e omissões, 
toda mágoa e rancor pessoal e comunitário. 
A cada pedido de perdão, responderemos 
cantando.

L.1: Perdoai-nos, Senhor, por não 
colaborarmos na expansão do Vosso Reino 
de vida e de libertação para os mais pobres e 
necessitados.

Todos: Senhor, piedade! Cristo, piedade! 
Tem piedade, ó Senhor! (Bis)

L.2: Perdão, Senhor, por não seguirmos Maria 
em suas atitudes. Por nosso comodismo e nossa 
falta de ardor missionário não assumimos a 
missão confiada a nós.

Todos: Senhor, piedade! Cristo, piedade! 
Tem piedade, ó Senhor! (Bis)

L.3: Perdão, Senhor, pelas vezes que fechamos 

os nossos ouvidos e o coração ao vosso pedido 
e nada fazemos para transformar a dor dos 
irmãos sofridos, em alegrias e esperança.

Todos: Senhor, piedade! Cristo, piedade! 
Tem piedade, ó Senhor! (Bis)

L.4: Perdão, Senhor, pelas vezes que não 
tivemos atitude de humildade, semelhante 
ao de Maria, e deixamos tantos irmãos 
necessitados à margem da vida, esperando uma 
transformação através da nossa solidariedade.

Todos: Senhor, piedade! Cristo, piedade! 
Tem piedade, ó Senhor! (Bis)

Pres.: Acolhei, Senhor, as nossas súplicas e, 
confiantes na vossa bondade, concedei a nós 
a vossa misericórdia para que, reconciliados 
no vosso amor, possamos anunciar a vossa 
bondade.

Canto: Pelos pecados, erros passados, por 
divisões na Tua Igreja... (n°103)

3 – A PALAVRA DE DEUS

An.: Neste momento, vamos nos preparar 
para ouvir a Palavra de Deus, aclamando-a, 
com alegria.

Canto: Bendita, bendita, bendita a Palavra 
do Senhor!
 Bendito, bendito, bendito quem a 
vive com amor!

Pres.: O Senhor esteja convosco!

Todos: Ele está no meio de nós. 

Pres.: Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo, segundo João 2, 1-12.

Todos: Glória a vós, Senhor!

(Breve reflexão pelo presidente)

- Casamento: símbolo da união de Deus com 
a humanidade. Sem Jesus a humanidade 
vive uma festa sem vinho. Maria simboliza a 
comunidade que nasce da fé em Jesus. Esse 
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episódio é uma espécie de resumo da atividade 
de Jesus. Com sua palavra e ação, Jesus 
transforma as relações dos seres humanos 
com Deus e dos seres humanos entre si.

Canto: n° 652 (Somente a 15ª estrofe e o 
refrão) 

4 – MOMENTO DE PRECES

An.: Confiantes na intercessão de Nossa 
Senhora, vamos fazer nossas preces a Deus.

L.1: Pedimos ó Deus, nosso Pai, que continueis 
nos abençoando para sermos sempre Igreja 
missionária, a caminho do Vosso Reino.

Todos: Nossa Senhora da Assunção, rogai 
por nós!

L.2: Estamos celebrando os 60 anos da 
Diocese. Pedimos a Deus que abençoe a 
devoção Mariana despertada pela Romaria e 
que Nossa Senhora derrame sobre todos os 
romeiros, numerosas graças e permanente 
proteção.

Todos: Nossa Senhora da Assunção, rogai 
por nós!

L.3: Estamos passando por tempos de 
múltiplas adversidades. Pedimos a Deus, além 
de bênção, força, ânimo, fé e sobretudo, muita 
esperança por dias melhores.

Todos: Nossa Senhora da Assunção, rogai 
por nós!

L.4: “Com Maria, crescemos em direção 
a Cristo” É o tema da Romaria deste ano. 
Pedimos a Deus que continue abençoando 
a nossa Diocese com suas Paróquias, Quase 
Paróquias e Comunidades; para que continuem 
sendo, em meio aos desafios do nosso tempo, 
sinais de vida e esperança para todos.

Canto: Maria da Assunção, escuta a nossa 
voz e pede proteção a cada um de nós! (Bis)

Pres.: Rezemos juntos a oração que Jesus nos 
ensinou, comprometendo-nos a fazer tudo o 

que Ele disser, permanecendo sempre unidos 
na fé e na esperança.

Todos: Pai nosso...

OBS.: Presidente e coordenadores: Oração 
(Mãos estendidas sobre a assembleia)

Ó Deus, Pai de todos nós, abençoai vossos 
filhos e filhas aqui reunidos. Fortalecei a nossa 
comunidade e dai-nos saúde, paz e harmonia. 
Ajudai-nos a viver a caridade e a partilha. 
Fazei que o “Pão nosso” de cada dia seja igual 
para todos.

Todos: Amém!

5 – BÊNÇÃO FINAL

Pres.: Conduzidos pelo Espírito Santo, 
vamos pedir a Maria que nos ajude a ser 
bons samaritanos, para que nos aproximemos 
daqueles que sofrem, tornando-nos solidários 
para com eles.

Todos: Ave-maria...

Pres.: Vamos juntos invocar a bênção de Deus, 
por estarmos vivendo esse momento especial, 
e que Nossa Senhora da Assunção interceda 
junto ao seu Filho pela nossa Diocese e por 
todo povo brasileiro. Rezemos a oração dos 
60 anos da Diocese de Jales, que está na 
contracapa do livrinho.

Todos: (Oração dos 60 anos da Diocese)

6 – LEMBRETES

Informar sobre:
- O novo dia da Romaria
- O que será feito para a preparar a Romaria
Outros avisos

Canto final: Bendita e louvada seja, esta 
Santa Romaria. Bendito o povo que marcha, 
bendito o povo que marcha tendo Cristo 
como guia! (Bis). Sou, sou teu, Senhor, sou 
povo novo, retirante, lutador. Deus dos 
peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo, 
Redentor. (nº 824)
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Senhor, nosso Deus:
Pai, Filho e Espírito Santo.

Nós vos louvamos por ter criado
entre nossos belos rios e vales,

a Diocese de Jales.

Nós vos agradecemos pela Igreja, 
rede de comunidades

que, ao longo de 60 anos,
nos concedestes tecer

em nossos campos e cidades.

Inspirados por vós,
Trindade Santa,

perfeita unidade,
somos Igreja missionária,

construtora de fraternidade.

“Crescendo em direção a Cristo”,
seu evangelho anunciamos,

seu Reino almejamos!
Somos família que vos ama.
Somos povo que vos clama.

Abençoai nossa Diocese, Senhor!
Dai-nos fé, esperança e amor!

Que todos “sejamos um”,
corajosos na missão,

“a serviço do bem comum”!

Bendita e louvada seja
Nossa Senhora da Assunção!

Padroeira querida,
intercedei junto a Deus,
em favor de nossa vida!

ORAÇÃO DOS 60 ANOS
DA DIOCESE DE JALES

Em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém.


