
DIOCESEDEJALES.ORG.BR 1

36ª ROMARIA 
Diocesana de Jales

2020

36ª ROMARIA 
Diocesana de Jales
22 DE NOVEMBRO DE 2020

“COM MARIA CRESCEMOS EM DIREÇÃO A CRISTO”

TEXTO-BASE



DIOCESEDEJALES.ORG.BR2

36ª ROMARIA 
Diocesana de Jales

2020

Este Texto-Base da 36ª. Romaria Diocesana que será realizada este ano, contém seus objetivos, 
seu histórico, seu sentido pastoral e explicações sobre como será realizada, bem como reflexões 
sobre o seu lema: “Com Maria crescemos em direção a Cristo”. Esse lema corresponde ao lema 
do Ano Jubilar Diocesano “Crescendo em direção a Cristo” (Ef 4,15), cuja abertura foi feita na 
Romaria do ano passado. Devido à pandemia, a Romaria deste ano, prevista para ocorrer no dia 16 
de agosto, foi postergada para o dia 22 de novembro, Solenidade de Cristo Rei do Universo, Dia 
dos Cristãos Leigos e Leigas.

O aniversário de 60 anos da Diocese será comemorado, então, no final de semana de 15 e 16 
de agosto, e no dia 22 de novembro. No dia 15 de agosto, às 15h, haverá a Ordenação Presbiteral 
do Diácono Juliano Fortunato Godoy de Souza, na Igreja Santa Rita de Cássia, em Fernandópolis. 
Nesse dia, às 21h, toda a Diocese se unirá em oração à ação litúrgica “60 anos de Bênçãos”, que 
será realizada na Catedral. No dia de Nossa Senhora da Assunção, 16 de agosto, às 15h, todas as 
Paróquias celebrarão uma missa dedicada especialmente à Diocese.

Assim sendo, desde o lançamento público desta Romaria, no dia 15 de julho, a Diocese de 
Jales se põe a caminho em direção à culminância de seu Ano Jubilar, no dia 22 de novembro, 
peregrinando espiritualmente por meio de: encontros de reflexão e oração, e celebrações especiais; 
do resgate de sua história; da interpretação do tipo de Igreja que foi, é e quer ser; da 36ª. Romaria 
Diocesana, na forma que houver condições; e do trabalho conjunto em prol dos legados do Ano 
Jubilar, que visam fortalecer e ampliar sua missão evangelizadora.

Esse Texto-Base destina-se aos agentes pastorais e comunicadores que estarão informando 
os católicos da Diocese de Jales e o público em geral a respeito da 36ª Romaria, e orientando 
as atividades específicas do Ano Jubilar Diocesano. Seu conteúdo será muito útil para homilias; 
reflexões das comunidades, das pastorais e dos movimentos; programas de rádio; redes sociais; 
matérias jornalísticas; e preparação de vídeos e entrevistas. Que esse Texto-Base nos guie, portanto, 
no caminho que percorremos com Maria, em direção a Cristo.

I.  Objetivo Geral da Romaria Diocesana:

Celebrar o dinamismo eclesial e a unidade da nossa Igreja Particular, à Luz da Palavra de Deus, 
que se concretiza por meio das suas ações pastorais, catequéticas, missionárias e sociais, formando 
cristãos atuantes na saúde, na educação, na política e na economia, almejando qualidade de vida 
para todos e a vivência dos valores do Reino de Deus.

II. Objetivos específicos:

•	 Conscientizar, em tempos de pandemia, sobre a importância de sermos Igreja nos diferentes 
ambientes de vida, valorizando sobremaneira a Igreja Doméstica pela prática da Leitura 
Orante da Palavra de Deus; 

•	 Promover a comunhão diocesana e o envolvimento de todas as pastorais e movimentos, na 
reflexão sobre a temática da Romaria, através da Palavra de Deus, dos documentos da Igreja 
e de subsídios;  

•	 Formar cristãos que se encontrem a partir de seus ambientes, e se organizem e atuem como 
Comunidades Eclesiais Missionárias; 

•	 Celebrar a Solenidade de Nossa Senhora da Assunção, acolhendo e apresentando a Deus, 
por meio de Maria, os clamores do povo, comprometendo-nos a agir de acordo com esses 
clamores. 

•	 Celebrar o Ano Jubilar dos 60 anos da Diocese de Jales, resgatando sua história, interpretando 
a Igreja que fomos e somos, e discernindo a Igreja que queremos ser. 

APRESENTAÇÃO
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O caráter diocesano de nossas romarias

Desde o seu início, a Romaria teve a finalidade de celebrar a história da Diocese de Jales, para 
fortalecer sua identidade eclesial e renovar sua opção pastoral. Ela é uma romaria “diocesana”, 
realizada cada ano, para que a Diocese retome sua fisionomia própria, de “Igreja Particular”, 
de “Igreja Local”, comprometida com a encarnação do Evangelho na sua própria realidade, em 
comunhão com toda a Igreja.

Como surgiu nossa Romaria Diocesana

A primeira romaria, que inspirou as outras, foi realizada no mês de agosto de 1985, quando a 
Diocese completou 25 anos de existência e celebrou o seu “Jubileu de Prata”. O jubileu tinha 
sido bem assumido pelo processo de “assembleia diocesana” que estava em andamento, com o 
objetivo de reanimar a caminhada da Diocese. Assim, ficou decidido que houvesse uma celebração 
de abertura do jubileu no dia 12 de dezembro de 1984, aniversário de criação da Diocese e uma 
celebração de encerramento no dia 15 de agosto de 1985, aniversário da instalação da Diocese.

Para a celebração do dia 12 de dezembro foram convidados os Padres Assuncionistas, que tinham 
trabalhado nos primeiros anos da Diocese. Vieram em bom número e se sentiram muito felizes em 
constatar que a Diocese valorizava o trabalho feito por eles. Para concluir o Jubileu, foi realizada 
outra missa solene na Catedral, no dia 15 de agosto de 1985, com a presença de todos os bispos da 
Província de Ribeirão Preto. Com estas celebrações, parecia terminado o Jubileu.  Mas a surpresa 
maior ainda estava por acontecer.    
                                                                                                                                                                                                    
A força de um símbolo

Por coincidência, naqueles dias de recordação da história da Diocese, o bispo encontrou um grande 
cruzeiro, abandonado à beira da rodovia. Buscando informações, constatou-se que era o cruzeiro 
de fundação do município de Jales, que ao se criar a nova Diocese, tinha sido retirado do centro da 
cidade e levado para uma periferia. Explicada a história, surgiu a proposta, que foi logo motivando 
a todos: na romaria marcada, o domingo dia 18 de agosto, levar de volta o cruzeiro para o centro da 
cidade, em solene caminhada de fé, e reimplantá-lo ao lado da Catedral.

Todos iam concordando. A romaria do domingo dia 18 de agosto recebia uma nova motivação: levar 
de volta o cruzeiro! E assim aconteceu! A participação do povo, vindo de todas as comunidades 
da Diocese, foi impressionante. Calcula-se que havia mais de vinte mil romeiros, participando da 
caminhada de três quilômetros, do ponto de partida até a Praça da Catedral.

Todos queriam ajudar a carregar o cruzeiro, pesando mais de 400 quilos. O momento mais intenso 
foi no final da celebração, quando o cruzeiro foi reimplantado ao lado da Catedral. Foi então que 
o bispo intuiu o momento certo de consultar o povo. Perguntou se queriam voltar no próximo ano. 
Todos, prontamente, concordaram levantando as mãos! Estava lançada a boa semente das romarias.

Apostar na fé do povo

Mas, ainda não estava tudo garantido! No ano seguinte, quando chegou a hora de preparar a segunda 
romaria diocesana, o bispo teve que enfrentar a oposição de diversos padres. Achavam que o povo 
não iria participar, que seu compromisso tinha sido fruto de entusiasmo momentâneo e que não 
havia nenhum motivo especial para se fazer outra Romaria. Foi preciso marcar a data, preparar os 
subsídios e deixar que o povo se manifestasse: se quisesse vir, viria!  Se não quisesse, não viria. E 
qual não foi a surpresa: o povo veio mais numeroso do que no ano anterior e continua vindo! 

SENTIDO PASTORAL DA ROMARIA
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Discernimentos pastorais das romarias

Em cada ano, os subsídios para a preparação da Romaria levam em conta as preocupações pastorais 
da Igreja, no seu todo. Fica fácil de constatar, olhando a formulação do tema central de cada ano. 
Por exemplo, a romaria se realiza no mês de agosto, que é o “mês vocacional”. Em vista disso, a 
Romaria, diversas vezes, assumiu a formulação vocacional do seu tema: em 1986, “Chamados a 
ser povo de Deus”; e 1987, “Chamados a ser cristãos”; em 1990, “Mulheres e homens chamados a 
servir”; e em 1993, “Todos chamados para a missão”.

Valioso instrumento de pastoral

A Diocese viveu um momento muito especial com a celebração do Jubileu do Milênio. Houve 
três anos de preparação, cada dedicado a uma pessoa da Santíssima Trindade, de 1997 a 1999, e o 
Ano Jubilar de 2000 dedicado à Trindade. Foi um rico conteúdo catequético. Com a experiência 
das romarias, ficou mais fácil a opção pastoral da Diocese. Em cada ano, a Romaria passou a ter 
um tema específico, detalhando-o nos roteiros dos grupos de família, nas reflexões diárias das três 
semanas de preparação da romaria, especialmente na celebração do próprio dia da romaria.

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. 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 Concílio, 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.

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
2005: Reunidos para a Ceia do Senhor
2006: Todos os 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.
2019: Com Maria oramos e praticamos a 
Palavra de Deus
2020: Com Maria crescemos em direção a 
Cristo 

TEMAS DA ROMARIA
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Origem e caminhada da Igreja

Desde a Teologia da Criação pode-se afirmar o querer divino, ao criar o homem e a mulher à sua 
semelhança, como ser relacional, vocacionados, portanto, à comunhão entre si, com toda a obra 
criada e com o próprio Criador. Assim, se manifesta desde as origens, a identidade do Povo de Deus.

O Antigo Testamento afirma a eleição divina de um povo que passa pela experiência do êxodo e 
recebe o nome de Israel. Esse povo se reúne em assembleia, acolhe a Lei e depara-se com a voz 
profética para garantir sua identidade e fidelidade. Ergue o Templo para as celebrações em memória 
dos prodígios divinos, desde libertação dos hebreus no Egito até a vinda do Messias.

O Novo Testamento revela-nos a Encarnação do Verbo. Jesus Cristo, com sua palavra e obra, 
instaura o Reino de Deus e se torna o fundamento da Igreja. Ele escolhe seus discípulos, revela 
as Escrituras, parte o pão, peregrina de povoado em povoado, curando, ensinando e mostrando o 
caminho para o Pai.

No alto da cruz entrega seu Espírito ao Pai. Ressuscitado, comunica seu espírito vivificador que se 
encarrega de unir novamente os que se dispersaram, por medo e desilusão. O Espírito do Pai e do 
Filho engendra a Igreja como sacramento de salvação a toda a humanidade. A Igreja se torna sinal 
e instrumento de Cristo, que encaminha a humanidade para a salvação desejada por Deus.

Ao longo do tempo, a Igreja, conduzida pelo Espírito Santo tem a missão de expandir o Reino de 
Deus presente na história. Essa missão compete tanto à Igreja Universal (no seu todo) como à Igreja 
Particular (Diocese). Desse modo, a Diocese de Jales se torna sinal do Reino de Deus na vida de 
seu povo, que entre “belos rios e vales, campos e cidades”, atua em favor do bem comum e constrói 
justiça e fraternidade.

Se no “hoje” da nossa história almejamos a alegria do Reino, a Igreja peregrina, simbolizada pela 
nossa Romaria que, caminha rumo à Igreja Triunfante (celestial) almeja e tende a participar da 
Glória de Maria da Assunção. Isto é, por meio de Maria, a Igreja tem como vocação última a 
participação, nos céus, do Corpo Glorioso de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não se dará por 
merecimento, mas por gratuidade e misericórdia divina.

Dentro desse breve apanhado sobre a origem, a caminhada histórica e para onde tende a Igreja é que 
descobrimos o sentido do lema e tema da nossa Romaria, nesse ano jubilar, “crescendo em direção 
a Cristo”.  Nascemos em Cristo, caminhamos e crescemos com Cristo para sermos e estarmos com 
Cristo, definitivamente. 

1º Encontro: NASCEMOS EM CRISTO

Juntamente com o Espírito Santo, sempre está Maria no meio do povo. Ela reunia o povo para o 
invocar. Maria é a Mãe da Igreja evangelizadora. Maria é a missionária que se aproxima de nós para 
nos acompanhar ao longo da vida, abrindo o coração à fé com seu afeto materno. Maria nos oferece 
a carícia de sua consolação e nos diz: “Não estou aqui, eu, que sou tua mãe”?
Texto Bíblico: Jo 3, 1-8
Nicodemos respeita Jesus como igual “mestre” e também como superior, “o enviado por Deus”. 
Jesus lhe propõe uma mudança radical, não renovação, mas, inovação “nascer de novo”. 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. Os sinais que Jesus revela aos seres humanos nos orientam a 
termos solidariedade, compaixão, cuidando-nos uns dos outros, cultivando a vivência da comunhão 
fraterna, sem medo de construirmos um mundo novo.

SENTIDO TEOLÓGICO DA ROMARIA

ENCONTROS DA ROMARIA
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2º Encontro: CRESCEMOS EM CRISTO

No segundo encontro que tem como tema: “Crescemos em Cristo”, somos convidados a rever 
a Igreja que fomos, olhar a Igreja que somos e discernir a Igreja que queremos ser, bem como 
reconhecer e agradecer a caminhada de todos que passaram e fizeram história na formação de nossa 
Diocese e Comunidades. 

Texto Bíblico: 1Cor 3,5-11

São Paulo nos apresenta o perfil do verdadeiro agente de pastoral, que deve ser um servidor do 
Projeto de Deus concretizado em Jesus, que consiste em reunir homens e mulheres no compromisso 
de fé continuando a sua ação. 

3º Encontro: VIVEMOS EM CRISTO

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”. 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. 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, colaborando com a construção de uma sociedade justa, 
solidária e pacífica.

Texto Bíblico: At 2,42-47

Lucas apresenta as características das primeiras comunidades cristãs que nascem do anúncio 
fundamental da Boa Nova que provoca conversão. As comunidades crescem graças à catequese 
evangelizadora e à formação dada pelo ensinamento dos apóstolos. Aos poucos, pela graça da 
comunhão fraterna, este processo de conversão pastoral vai estimulando as comunidades a viverem 
a comunhão fraterna, tendo como centro da sua vivência cristã a pessoa de Jesus Cristo, nosso 
Mestre e Senhor; que nos chama cada dia a vivermos a missão de discípulos missionários. Mesmo 
diante das realidades desafiadoras de nossa época, é preciso que nos animemos em nossa missão 
para que a justiça de Deus seja instaurada em nosso meio.

4º Encontro: CAMINHAMOS PARA CRISTO

Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual caminho o Senhor lhe pede, mas todos somos 
chamados a aceitar o chamado de sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas 
as periferias que precisam da luz do Evangelho. 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 vive a experiência libertadora, se torna mais sensível às necessidades dos outros. Nossa 
Igreja, nesse tempo da quarentena pela covid-19 dá testemunho de recolhimento e reflexão. Temos 
a oportunidade de sair, mergulhando dentro de nós mesmos, aprendendo a dar valor àquilo que está 
dentro de nós. Aprendemos a filtrar as informações e nos tornarmos atores sociais.

Texto Bíblico: Rm 6,1-14

Jesus foi morto por um sistema social injusto, pecaminoso. Mas, Deus o ressuscitou, condenando 
assim, o sistema que matou Jesus. O cristão é aquele que passa por uma transformação radical, ou 
seja, rompe com o sistema pecaminoso, gerador de injustiça e morte, e renasce para uma vida nova, 
tendo como missão construir uma sociedade nova. 
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Para consolidar a missão da Igreja, por meio da comunicação, existe a Pastoral da Comunicação 
(PASCOM). “Não é uma pastoral a mais, mas aquela que integra as demais pastorais”, conforme 
define o Documento nº 75 da CNBB. Estamos vivendo “novos tempos”, nos quais confrontamos 
diariamente com desafios que exigem da Igreja constante esforço de readaptação. A Pastoral da 
Comunicação integra a mensagem cristã nesta “nova realidade” e consolida a missão da Igreja por 
meio da comunicação, cumprindo sua missão de anunciar a Cristo de modo planejado.
Lançamento Público da Romaria
O Lançamento Público da Romaria será realizado no dia 15 de julho, quarta-feira, às 14hs, 
na Catedral Nossa Senhora da Assunção, contando com a presença do Bispo Diocesano, Dom 
Reginaldo Andrietta; padres da Diocese (Pe. Valdair, Administrador Paroquial da Catedral; Pe. 
Natalino, Coordenador Diocesano de Pastoral; Pe. Eduardo Lima, Coordenador da Comissão do 
Jubileu dos 60 anos da Diocese); Jornalistas dos meios de comunicação da nossa região; e Vitor 
Inácio, Assessor Diocesano de Comunicação.
Esse evento constará de duas partes: 1ª) Novena em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
rezada como de costume, com a intenção especial da 36ª Romaria Diocesana e o Ano Jubilar. 2ª) 
Breve explanação do bispo e dos padres presentes sobre a 36ª Romaria Diocesana de Jales e sobre 
outros eventos relacionados ao Ano Jubilar.
Dia 15 de agosto, sábado: 1º) Ordenação Presbiteral do diácono Juliano Fortunato Godoy de 
Souza, na Igreja Santa Rita de Cássia, de Fernandópolis, às 15h. 2º) Ação Litúrgica “60 anos de 
Bênçãos”, presidida por Dom Reginaldo, na Catedral, às 21h.
Dia 16 de agosto, domingo: Missa dedicada à Diocese, nos seus 60 anos: Celebrada em cada 
Paróquia ou Quase-Paróquia, às 15h, seguida por uma carreata pelas ruas da cidade. 
Dia 22 de novembro, domingo:
Romaria Diocesana, às 14h, iniciando-se na Igreja de Santo Expedito, de Jales, e dirigindo-se, como 
de costume, à Catedral. Ela poderá ser realizada como de costume ou, se ainda houver necessidade 
de seguir medidas de distanciamento e/ou isolamento social, será realizada na forma de carreata.
Todos os momentos serão transmitidos pelos Meios de Comunicação oficiais da Diocese de Jales: 
Facebook, Youtube e Rádios Assunção, Regional e Educadora Santa Rita de Fernandópolis. 
Um “PRESS KIT” será entregue aos jornalistas com as informações principais sobre os eventos 
do Ano Jubilar e a Romaria Diocesana. Ele conterá o Texto-Base da 36ª Romaria, os Encontros 
da Romaria, a Oração e Hino do Jubileu Diocesano. A Assessoria Diocesana de Comunicação irá 
encaminhar posteriormente, via e-mail, um link para que os jornalistas acessem os conteúdos das 
“Pastas” referentes aos diversos trabalhos de Comunicação que serão produzidos pela PASCOM 
antes, durante e depois de cada momento da 36ª Romaria Diocesana de Jales. 
Pastas 
A Pastoral da Comunicação, valorizando os diversos instrumentos de comunicação a Diocese, 
organizou em “Pastas” as informações úteis para o antes, o durante e o pós cada momento 
celebrativo do Ano Jubilar e da Romaria Diocesana e disponibilizará, via e-mail, um link para que 
os jornalistas, Paróquias, Quase-Paróquias e Comunidades acessem os conteúdos específicos de 
cada Pasta. Ao todo serão sete pastas: 1) Imagens/Fotografias, 2) Subsídios, 3) Redes Sociais, 4) 
Rádios, 5) Podcast, 6) VT-Vídeos e 7) Impressos.
1) Imagens/Fotografias: Serão divulgadas imagens com o tema da Romaria Diocesana, registradas 
por fotógrafos da Pascom Diocesana. Elas serão divulgadas, sobretudo, pelas redes sociais da nossa 
Diocese (Facebook e Instagram) e site oficial. 
2) Subsídios: Serão divulgados na plataforma on-line: o Texto-Base; e os Encontros de Preparação 
para a Romaria.
3) Redes Sociais: Teremos “Lives” nos dias: 21 e 28 de Julho; 4 e 11 de agosto (terças-feiras) das 

PLANO DE COMUNICAÇÃO DA ROMARIA
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20hs às 21hs; simultâneas no facebook e youtube da Diocese, em preparação à Ação Litúrgica 
“60 Anos de Bênçãos”, em comemoração ao Jubileu da Diocese, no dia 15 de agosto, sábado, às 
21h. Essas “Lives” serão produzidas pela Comissão do Jubileu Diocesano; e coordenadas pelo Pe. 
Eduardo Lima, com o suporte técnico da Pastoral da Comunicação diocesana.
Na semana anterior à Romaria Diocesana que será realizada dia 22 de novembro: teremos “lives” de 
segunda a sábado (16 a 21 de novembro), de forma simultânea no facebook e youtube da Diocese: 
“Especial: Diocese a Caminho - Crescendo em direção a Cristo”, das 20hs às 21hs.
Em cada momento celebrativo iremos transmitir a Romaria ao vivo pelo facebook e youtube oficial 
da Diocese, e compartilhar alguns momentos no Instagram.
4) Rádios: Serão veiculados Spots sobre a Romaria e o Jubileu Diocesano na programação diária 
das Rádios da Diocese. Em nossos programas de interação e, sobretudo no “Jornal do Povo” da 
Rádio Assunção, serão divulgadas matérias e entrevistas diversas sobre cada momento. Também 
teremos “Programação Especial” dia 16 de agosto das 8h às 15hs, e dia 22 de novembro, das 8h às 
14hs, com as rádios da Diocese em cadeia.
5) Podcast: Dois materiais serão disponibilizados nos Meios de Comunicação da Diocese. O 
primeiro será gravado pelo Pe. Telmo e divulgado antes do dia 16 de agosto: “Leitura Orante do 
Capítulo 4 da Carta de São Paulo aos Efésios”, que serviu de inspiração para o lema do Jubileu de 60 
anos da Diocese de Jales: “Crescendo em direção a Cristo” (Ef 4,1-16). Após o dia 22 de novembro 
será gravado pelo Pe. Eduardo Lima: “Legados do Ano Jubilar Diocesano”, concretizados durante 
o período de comemoração do Jubileu de 60 anos da Diocese que permanecem como símbolo da 
nossa missão que continuará ainda mais intensa. 
6) VT-Vídeos: será produzido um “Vídeo Convite” feito pelo bispo Diocesano de Jales, Dom 
Reginaldo, recordando a todos os diocesanos os momentos especiais que teremos este ano de 2020 
relacionados à Romaria Diocesana. Também iremos fazer uma edição de vídeo das partes mais 
significativas de cada momento celebrativo da Romaria Diocesana de 2020;
7) Impressos: Serão enviados aos Meios de Comunicação, releases sobre a 36ª Romaria Diocesana 
de Jales com matérias especificas dos episódios mais significativos do Ano Jubilar e a Romaria 
Diocesana, com o bispo, padres e outros membros da Igreja. Produziremos um tabloide ou revista, 
depois do dia 22 de novembro, com a intenção de compartilhar e fixar na memória os registros 
históricos da Comissão de História do Jubileu Diocesano.
Desse modo, a Pastoral da Comunicação, tendo como referencial programático a Pastoral de 
Conjunto, utilizará todos os meios possíveis para ajudar a Igreja Diocesana a cumprir sua missão 
evangelizadora.

A liturgia da Romaria começa a ser preparada desde a escolha do tema. São pensadas as ações, os 
gestos e os símbolos, em sintonia com a piedade popular e a melhor maneira de criar um ambiente 
acolhedor para os milhares de romeiros que caminham até a Praça da Catedral. Caminha-se alguns 
quilômetros, cantando e rezando, suplicando a intercessão materna de Nossa Senhora da Assunção. 
Cada romeiro carrega no coração e no olhar alegrias, tristezas e esperanças. Tudo é apresentado na 
mesa comum, altar da comunhão.

Os textos litúrgicos são os apropriados para a Solenidade da Assunção de Maria, preparados com 
antecedência com as pessoas envolvidas na ação litúrgica desse magnífico dia. Participam os leigos, 
leigas, religiosos, religiosas, seminaristas, presbíteros, bispos, cada qual com sua função. Nessa 
grande celebração são envolvidos de maneira muito especial os Setores da Diocese: Auriflama/
Salgado; Pereira/Ilha; Santa Fé/Palmeira; Fernandópolis; Ouroeste e Jales. Cada Setor colabora 
na celebração assumindo funções que são: acolhida e animação na concentração inicial (Igreja 
Santo Expedito); • Grupo de cantores para Missa (Catedral); • Distribuição da Eucaristia; • Coleta 
Vocacional.

A Eucaristia é presidida pelo Bispo diocesano e concelebrada pelos presbíteros, em um grande 
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presbitério preparado na Praça da Catedral. A Igreja Mãe acolhe todos os diocesanos que participam 
da Romaria em sua praça. Ali o cansaço da caminhada dá lugar à alegria do encontro na mesa 
Eucarística, conforme diz uma das orações da missa: “Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas 
e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a dedicação em vos servir.”.
 
As orações e a celebração são preparadas pela Comissão de Liturgia e Música Litúrgica com a 
colaboração da Paróquia da Catedral. Após a preparação é apresentado o roteiro ao Bispo Diocesano 
que faz suas ponderações e a partir da aprovação dá-se andamento aos preparativos.

Jubileu Diocesano: “Crescendo em direção a Cristo”

Criada pelo Papa João XXIII no dia 12 de dezembro de 1959; e instalada no dia 15 de agosto de 
1960, dia de Nossa Senhora da Assunção, a Diocese de Jales completa neste ano de 2020, 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, às quais Cristo nos predestinou.

O lema do Jubileu dos 60 anos: “Crescendo em direção a Cristo” (Ef 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; e crescer no 
amor, manifestado em Jesus, testemunhando esse amor uns para com os outros.

O resgate da história diocesana, interpretando-a a partir dos desafios do presente e identificando os 
modelos da Igreja que vivemos, está nos ajudando a projetar nossa Igreja Diocesana. Levantamos 
importantes elementos históricos que permitem traçar a cronologia da Diocese: episódios como a 
geada de 1975 com forte repercussão social, o 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.

Compromisso dos cristãos leigos e leigas

Para que um cristão leigo e leiga assuma um compromisso é essencial que esteja plenamente 
identificado com Cristo e esteja consciente de sua dignidade de batizado. “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” (cf. Doc. 105 da CNBB, pág. 69). Esta postura reforça 
a ideia da Igreja em saída, propagada pelo Papa Francisco em seu pontificado. Pode-se dizer que 
o trabalho evangelizador é um dos princípios básicos da Igreja. É inconcebível uma Igreja voltada 
para ela mesma, autoreferencial, sem diálogo com a sociedade.

Para atrair os fiéis a assumir compromissos, devemos ter coerência entre 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 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 Evangelii 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, 
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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, acompanhados por seus pastores. Além de tais atividades, são também 
encorajados a participar nas decisões pastorais, nos conselhos paroquiais, diocesanos, administrativos 
e econômicos, e assembleias.

Em suas reflexões sobre o laicato, as Conferências Episcopais Latino-Americanas fomentaram o 
protagonismo dos cristãos leigos e leigas ao assumirem o desafio da humanização da sociedade 
e do progresso dos mais pobres (cf. Doc. de Medellin, nº 15); da promoção da justiça (cf. Doc. 
de Puebla, nº 777); da promoção humana e da cultura cristã (cf. Doc. de Santo Domingo, nº 97), 
sempre atuando como “discípulos e missionários de Jesus Cristo”, promovendo, através de ações 
sociais e políticas organizadas, a transformação da sociedade (cf. Doc. de Aparecida, nº 283).

A identidade e a motivação dos cristãos leigos e leigas nascem da graça divina dos sacramentos e 
deles se alimentam e, pela 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. Essa espiritualidade cristã deve pautar as ações dos fiéis 
leigos em favor do diálogo e da justiça sociais.

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 
transformações sociais, procurando dar respostas à sua presença cristã no mundo.

Desde o Concílio Vaticano II, não é mais possível pensar a Igreja sem a participação e a 
corresponsabilidade dos leigos e leigas. 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. A Igreja entende cada 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. Enfim os Cristãos leigos e leigos têm cidadania 
própria no povo de Deus, são participantes com “pleno direito na missão da Igreja”, têm um lugar 
insubstituível no anúncio e serviço do Evangelho (cf. Doc. 105 da CNBB, pag. 71).

Avaliação da Romaria

A Comissão Diocesana da Romaria entregará um questionário para orientar a avaliação da Romaria. 
Esse questionário deverá ser respondido pelos Conselhos Pastorais Paroquiais (CPPs) e pelas 
coordenações diocesanas de pastorais e movimentos. A Comissão Diocesana avaliará a Romaria 
tomando em conta as avaliações e propostas dos CPPs e das coordenações diocesanas de pastorais 
e movimentos. Essa Comissão apresentará as avaliações e propostas ao Conselho Diocesano de 
Pastoral e ao Clero. O conjunto das avaliações e propostas para a Romaria de 2021 será apresentado 
na Reunião do Conselho Diocesano de Pastoral Ampliado, no dia 06 de dezembro de 2020. 

PÓS-ROMARIA
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Romaria de 2021

A Romaria de 2021 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; bem como o seguinte Objetivo 
Geral das Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (2019-2023): “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”.

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.

DIOCESE DE JALES
Rua Vinte 3036 - Centro - 15700-118 - Jales, SP

Assessoria de Comunicação
Tel: (17) 99612-4023 (Vitor Inácio) - E-mail: imprensa@diocesedejales.org.br
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ORAÇÃO DOS 60 ANOS

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!

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

HINO DOS 60 ANOS

Na construção do Corpo de Cristo
Somos seus membros

Na vida pastoral caminhamos
Somos discípulos

Em missão nós sairemos
Na caridade nós cresceremos

Rumo a Cristo Jesus

Refrão:

Por tuas mãos ó Senhora da Assunção
Nos aponte o caminho de conversão

Crescendo em direção a Cristo
Ó Mãe, seguimos teu clamor

"Fazei tudo o que disser vosso Senhor"

Na caminhada encontramos desafios
Nosso trabalho, nossa missão, é tão difícil

Mas em Deus nós cresceremos
Fortalecidos nós estaremos

Em unidade a Cristo Jesus

Na diocese oferecemos nossos serviços
Nos colocamos como teus servos 

Ó Deus Altíssimo
Pelos irmãos nos doaremos
Fraternidade nós seremos

Por amor a Cristo Jesus

A exemplo de Maria queremos juntos
Com humildade dar nosso sim e testemunho

Anunciar o Evangelho
Vivendo o que a Palavra diz

Ser discípulo de Cristo Jesus


