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Este Texto-Base apresenta o objetivo geral e os lemas da Romaria Diocesana, desde o seu início 
em 1985, os objetivos específicos da Romaria deste ano, seu lema, seus fundamentos teológicos e 
pastorais, a forma que será realizada, explicações litúrgicas e recursos que poderão ser utilizados 
pelas comunidades e comunicadores sociais. 

“Com Maria a caminho da unidade”. Esse lema da 37ª. Romaria Diocesana de Jales condiz com 
o lema “Cristo é a nossa Paz: do que era dividido fez uma unidade” (Ef 2,14), da Campanha da Fra-
ternidade deste ano. A unidade promovida pela Igreja, realçada nesta Romaria, é uma característica 
fundamental de nossa fé.

Seguir a Cristo implica dar testemunho de comunhão. Ele próprio o disse: “nisso todos conhe-
cerão que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns para com os outros” (Jo 13,35). Desde os 
primórdios da Igreja, a unidade é nossa principal identidade, pois “todos os que abraçavam a fé, 
viviam unidos e tinham tudo em comum” (At 2,44).

Por nossa comunhão em Cristo, atraímos outros à mesma fé. Cristo orou ao Pai nesse sentido, 
pedindo pelos discípulos: “Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti. Que eles 
também estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste” (Jo 17,21). Evangeliza-
mos, por primeiro, pelo testemunho de unidade.

Inspiremo-nos em Maria! Seu papel foi fundamental no nascimento definitivo da Igreja, em 
Pentecostes, unindo os discípulos em oração, propiciando-lhes acolher a plenitude dos dons do Es-
pírito Santo, que os impulsionou à missão. Que ela nos propicie iniciativas de ação comum em prol 
de uma autêntica fraternidade social!

Dom Reginaldo Andrietta, Bispo Diocesano de Jales

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 do sermos Igreja nos diferen-
tes 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 atuem como Comunidades Ecle-
siais Missionárias; 

• Celebrar a Solenidade de Nossa Senhora da Assunção, acolhendo e apresentando a Deus, por 
meio de Maria, os clamores do povo, e comprometendo-nos a agir diante deles; 

• Fomentar a necessidade do diálogo ecumênico que constrói a unidade e promove uma socie-
dade justa e fraterna.

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO
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III. Lemas 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
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.
2020: Com Maria crescemos em direção a Cristo
2021: Com Maria a Caminho da Unidade

IV. VER 

O Papa Francisco, com o coração carregado do amor de Deus e inspirado no grande exemplo 
do pai de Jesus, declarou de 08/12/2020 a 08/12/2021 o “Ano de São José”, através da Carta Apostó-
lica “Patris Corde” (Com o Coração de Pai). Com esta declaração, ele presenteou a Igreja Católica 
com uma excelente reflexão convidando a todos para conhecer melhor o pai adotivo do Senhor.

Analisando a atual conjuntura social, ficamos extremamente preocupados diante do quadro 
de pandemia, da situação política e econômica, da falta de diálogo ecumênico e da falta de con-
sensos até entre nós católicos, advindos de correntes filosóficas e ideológicas tão diversificadas, 
aumentando a falta de ética em muitos meios de comunicação, gerando a intolerância, os discursos 
e a prática da violência, o preconceito, bem como a disseminação de fakenews (falsas notícias) e 
a manipulação do povo de Deus. Essas atitudes e sentimentos são contrários ao plano salvífico de 
Deus. 

Diante dessa conjuntura, desponta-se a necessidade de revisitarmos as Sagradas Escrituras e 
aprender com a auto comunicação divina destinada a todos e não apenas a um grupo seleto. Deus 
comunica amor, vida e salvação. A comunicação de Deus é dialogal, ecumênica e fonte da unidade. 

Quando nós cristãos dizemos partilhar um só batismo, afirmamos que todos nós católicos, 
protestantes e ortodoxos, partilhamos a experiência de sermos chamados das trevas impiedosas e 
alienantes ao encontro com o Deus vivo e cheio de misericórdia. Todos nós experimentamos, inter-
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na e externamente, o egoísmo e as divisões, o desprezo e o fechamento. 
O Batismo nos propicia o reencontro com a fonte de misericórdia e de esperança para todos. 

A partilha dessa graça cria a ligação indissolúvel entre todos os cristãos, que em virtude do Batis-
mo nos possibilita considerar todos, realmente irmãos. A misericórdia de Deus que se expressa no 
Batismo é mais forte que nossas divisões. (cf.  Catequese do Papa Francisco sobre a Semana de 
Oração pela Unidade dos Cristãos – 20/01/2016).

O ecumenismo é a vocação primeira de todas as Igrejas cristãs. Às vezes, esquecemos que a 
unidade é antes de tudo um dom do Espírito Santo. Oramos e agimos pouco ne essa intenção. Para 
esse propósito, tem-se como ponto de partida o Decreto Unitatis Redintegratio (Restauração da 
Unidade), do Concílio Vaticano II (1962 -1965). Graças a esse Concílio a Igreja Católica redesco-
briu a base e o fundamento do Ecumenismo na própria pessoa de Jesus Cristo e na Igreja primitiva, 
abrindo-se ao diálogo com aqueles que confessam a mesma fé. A Igreja se colocou num movimento 
ecumênico, aproximando-se de todas as Igrejas cristãs. Com isso, vimos o florescimento e a afir-
mação das Conferências Episcopais, de modo especial, a da América Latina e do Caribe, bem como 
da Conferência de Religiosos e Conselhos Nacionais de Igrejas Cristãs.

Não há razão para divisão entre cristãos. Ao contrário, nestes tempos marcados por guerras 
que ceifam muitas vidas, por sistemas políticos totalitários e ditaduras, os cristãos devem “lutar 
contra as suas antigas divisões, demonstrando que é possível reconciliar-se. Podemos dizer, sem 
hesitação: no século passado, o ecumenismo foi um farol que iluminou as trevas e um vigoroso 
movimento em prol da paz” (Reflexões do Cardeal Walter Kasper. Caminho e significado do Mo-
vimento Ecumênico).

O ecumenismo precisa mais do que ser apenas pensado e refletido, precisa ser traduzido em 
ações concretas, em orações e práticas comuns, movimentos que reforcem laços e favoreçam a co-
munhão entre irmãos e Igrejas cristãs.

Com a eleição do Papa Francisco, a Igreja Católica teve a oportunidade de retomar o cami-
nho de abertura, diálogo e reforma proposto pelo Concílio Vaticano II, iniciando um novo projeto 
de Igreja e uma nova eclesiologia, com uma nova postura frente ao ecumenismo, às demais denomi-
nações religiosas, à sociedade, de modo particular seus conflitos, guerras, desigualdades sociais e 
o desrespeito com o meio ambiente (cf. Brighenti, A. Perfil pastoral da Igreja que o Papa Francisco 
sonha, p. 13).

Frente aos novos desafios que se descortinam e a gravidade do contratestemunho da divisão 
entre os cristãos, o Papa Francisco mostra que é urgente a busca de caminhos de unidade. Para ele, 
“o Ecumenismo não se trata apenas de receber informações sobre os outros para os conhecermos 
melhor, mas, sim em receber o que o Espírito Santo semeou neles como um dom também para 
nós. O Espírito Santo é o arquiteto dessa ponte. Por isso, compreendemos a unidade não como 
uniformidade, mas, como diversidade consentida pelo Espírito Santo. É o Espírito quem suscita a 
diversidade e, ao mesmo tempo, realiza a unidade (cf. Cardoso, M. T. F. Aspectos ecumênicos da 
Evangelii Gaudium, pg. 261, e Suess, P. Dicionário da Exortação da Evangelii Gaudium, p. 165).

Há necessidade de se elaborar uma teologia ecumênica para não incorrermos no risco de 
realizarmos um ecumenismo apenas prático, mas que encontre de fato, uma profunda sustentação 
teológica comum para nosso desejo da unidade. “Sejamos um para que o mundo creia” (cf. Jo 17-
21) (Cf. Berkenbrock, Volney José. Renovando o sonho ecumênico).

V. JULGAR 

Ao nos debruçarmos sobre a Palavra de Deus e buscar entender os seus desígnios, encontramos a 
figura de São José homem íntegro, justo e fiel à lei. Esse homem soube obedecer aos mandamentos 
do Senhor, até que a voz de Deus lhe foi apresentada pelo anjo em forma de sonho e diálogo. Então, 
São José, com um coração de pai, aceita e age conforme o plano de salvação revelado pelo Pai. Ele 
acolhe Maria e torna-se pai do Filho de Deus, Jesus, consequentemente, pai da Igreja e de todos nós.

No contexto do Ano Josefino se dá nossa 37ª. Romaria Diocesana e, nela, com Maria, afirmamos 
que São José, homem do povo, entendeu a mensagem do Senhor, questionando-nos se estamos tam-
bém entendendo tal mensagem. 

Após o diálogo de Maria e seu “sim”, acontece o “sim” de José, em meio às tantas dúvidas. Ao 
fugirem de Herodes para o Egito com o menino, tornam-se migrantes, tal como acontece hoje com 
nosso povo, quando foge de seus países de origem em busca de melhores condições de vida. José, 
atendendo o mensageiro divino, levanta-se toma o menino e sua mãe para regressar a Israel (Mt 2,21). 
Durante o regresso, ele é advertido em sonhos a retirar-se para a região da Galileia, indo morar em 
Nazaré. 
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O diálogo do anjo com Maria (Lc 1,26-38) e o diálogo de José com o anjo (Mt 1,18-25), nos fa-
zem refletir que Deus não faz distinção entre as pessoas. Ele se comunica com todos. A comunicação 
de Deus é com todos os seus filhos, pertençam ou não a um ou outra denominação religiosa. Deus 
se comunica e dialoga também através de pessoas, como se comunicou por meio dos patriarcas, dos 
profetas, dos anjos, de Maria e de José e dos apóstolos, enfim, pela Igreja.

Jesus é a própria comunicação por excelência do Pai a toda humanidade, que revela e instaura o 
Reino de Deus para todos sem distinção de cor, raça ou credo. Consequentemente somos chamados 
a ser uma Igreja Ecumênica, aberta ao diálogo e à tolerância. Para tanto, propomos encontros e uma 
celebração em preparação em preparação a essa 37ª. Romaria Diocesana, inspirados no lema: “Com 
Maria a caminho da unidade. ” 

1º ENCONTRO: “DIÁLOGO DE DEUS COM A HUMANIDADE ”

Deus confia a nós, homens e mulheres, o projeto de vida plena e nos dá sabedoria e amor para 
viver nossa missão. Deus nos fala através da sua Palavra, da natureza, dos acontecimentos e das pes-
soas. Deus ouviu o clamor do seu povo e apareceu em meio à sarça ardente para Moisés, atribuindo-
-lhe a missão de transformar o mundo opressor e aliviar o sofrimento do povo.

 Hoje, somos nós uma pequena chama de luz, espalhados mundo afora para levar amor, espe-
rança e alegria.  Somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, portanto estamos ligados à 
grande luz que nos abastece e orienta para a realização e para o cuidado da vida, de nós próprios e de 
todos.

2º ENCONTRO:  “O ANJO DO SENHOR ANUNCIOU A MARIA” -  LC 1,26-38

Do “sim” de Maria, dependeu toda obra salvadora. Deus veio ao mundo assumindo nossa hu-
manidade por sua iniciativa e bondade. Ele veio em socorro do ser humano e de toda a sua criação, 
libertando-nos de tudo que gera morte. A história da salvação é feita de uma corrente de “sim” a Deus. 
O mistério da encarnação nos apresenta a culminância desse “sim”, no “sim” de Maria. 

Agraciada por Deus, ela recebe a visita do anjo Gabriel e por meio dele, a mensagem de que 
seria a mãe do Salvador. Com o “sim” de Maria, humilde, obediente e fiel a Deus, dá-se o início da 
nova humanidade. Maria mostrou total confiança em aceitar essa missão.

3º ENCONTRO: “DIÁLOGO DE JESUS COM OS DISCÍPULOS”
 

Por Cristo o mundo teve a oportunidade de conhecer o reino do Pai. Ele criou uma comunida-
de de discípulos e preparou-os para a missão de levar o Evangelho ao mundo. É nesse contexto que 
apresentamos o “Diálogo de Jesus com os discípulos”, cujo texto bíblico de referência é Lc 10,1-16. 
Além das exigências para assumir esse discipulado, Jesus aponta a necessidade de diálogo com o Se-
nhor da colheita e, enviando-os dois a dois à sua frente, a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo 
devia ir, ensina a mantermos a unidade como Igreja e com todas as pessoas de boa vontade.

4º ENCONTRO: “DIÁLOGO DA IGREJA NASCENTE COM A IGREJA DE HOJE”

A Igreja, desde os seus primórdios, procurou trilhar um caminho de unidade na diversidade. 
Os discípulos, na missão de anunciar a Boa Nova, procuravam acolher a todos, sem imporem o fardo 
pesado da Lei.

O texto inspirador deste encontro, At 15,1-12, nos ajuda a refletir sobre as primeiras comuni-
dades e os desafios que elas tinham, mas ao mesmo tempo procuravam viver a comunhão, a partilha 
e a oração para se fortalecerem na unidade diante das perseguições. O texto deste encontro apresenta 
o primeiro Concílio de Jerusalém diante da questão dos circuncidados, e o testemunho da conversão 
vivida pelos pagãos. Paulo apresenta a importância de respeitar e acolher a cultura desses povos e não 
impor um fardo pesado sobre eles.

Durante a história houve outros Concílios que, diante das transformações da sociedade, ajuda-
ram a Igreja a se inculturar e responder aos desafios de seu tempo. A Igreja de hoje está em sintonia 
com as primeiras comunidades, pois procura viver a unidade para que a Boa Nova esteja presente nas 
mais diferentes culturas. 

Nossa Igreja Diocesana visita sua história e interpreta sua realidade atual, procurando compre-
ender a Igreja fomos e somos, e vislumbrar a Igreja queremos ser, tendo como eixo central a comu-
nhão na missão. 
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VI. AGIR/CELEBRAR Plano de Comunicação – PASCOM DIOCESANA

Para consolidar a missão da Igreja, por meio da comunicação, existe a Pastoral da Comuni-
cação (PASCOM). “Não é uma pastoral a mais, mas aquela que integra as demais pastorais”, con-
forme define o Documento 75 da CNBB.

Estamos vivendo “novos tempos”, eles nos confrontam diariamente com desafios que exi-
gem 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 organizado e articulado, sobretudo através dos Meios de 
comunicação.

ABERTURA da 37ª Romaria Diocesana de Jales:
O evento será realizado às 14h do dia 14 de julho, quarta-feira, na Catedral Diocesana Nossa 

Senhora da Assunção em Jales. Contará com a presença do Bispo Diocesano, Dom Reginaldo An-
drietta, Padres da Diocese: Pe. Valter Lucato Campano Junior – Administrador Paroquial da Cate-
dral, Pe. Eduardo Lima – Coordenador Diocesano de Pastoral, Pe. José Antonio Soares – Assessor 
Diocesano da PASCOM, outros padres da Diocese que desejarem participar e Jornalistas dos diver-
sos meios de comunicação da nossa região que serão convidados especialmente para este evento, o 
Assessor de Comunicação da Diocese, Vitor Inácio, Agentes de Pastoral da Catedral e da Pascom 
Diocesana. Contando também com a presença reduzida de fieis na Igreja.

Iniciará às 14h com Momento Oração – Celebração de Nossa Senhora da Assunção presidida 
pelo Bispo Diocesano com intenção especial para a 37ª Romaria Diocesana. Em seguida uma breve 
explanação, do Bispo e Padres presentes, considerando os momentos celebrativos da 37ª Romaria 
Diocesana de Jales que teremos, novamente este ano, devido as consequências da Pandemia de 
Covid-19.

O Primeiro Momento Celebrativo será em agosto, no dia 14, Sábado, às 14h30 na Paróquia 
Santa Rita de Cássia em Fernandópolis, será transmitida ao Vivo pelos Meios de Comunicação da 
Paróquia e Diocesanos, a Ordenação Presbiteral do Diácono Washington Henrique da Conceição. 
Com a presença dos Padres da diocese e presença reduzida de fiés, seguindo todas as medidas pre-
ventivas no combate a pandemia do Coronavírus.

O Segundo Momento Celebrativo ocorrerá no dia 15 de agosto, Domingo, em Jales, às 15h 
na Catedral Diocesana, transmitida Ao Vivo pelos Meios de Comunicação da Diocese, a “SANTA 
MISSA da SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE MARIA”, padroeira da Diocese de Jales. A Missa 
será presidido por Dom Reginaldo, concelebrada pelos Padres das outras Paróquias da Cidade de 
Jales e contará com a presença reduzida de fiéis seguindo todas as medidas preventivas no combate 
a pandemia do Coronavírus. Serão dois fiéis, representantes leigos, de cada Paróquia e Quase-Pa-
róquia da Diocese de Jales que estarão manifestando a nossa diocesaneidade. 

Ainda fazendo parte desse segundo momento celebrativo, todos os Padres estarão presidin-
do em suas Paróquias ou Quase-Paróquia de missão, em comunhão, no mesmo horário (às 15h), a 
“SANTA MISSA da SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE MARIA”, com intenção única e especí-
fica pela missão da Diocese de Jales, seguida (onde for possível) por uma breve carreata pelas ruas 
da cidade.

Os momentos realizados dia 14 em Fernandópolis e dia 15 em Jales serão transmitidos pelos 
meios de comunicação oficiais da Diocese de Jales: Facebook, Youtube e Rádios Assunção FM, 
Regional FM e Educadora Santa Rita de Fernandópolis. 

Para os Jornalistas será entregue um “PRESS KIT”, que é uma ação de marketing que tem 
o objetivo de apresentar uma empresa ou um serviço para a mídia. Geralmente esse kit é composto 
por uma carta de apresentação o (“press release”) e outros objetos que possam expressar as carac-
terísticas do projeto, neste caso, o Texto Base da 37ª Romaria. Também, 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 produzi-
dos pela PASCOM antes, durante e depois de cada momento da 37ª Romaria Diocesana de Jales.
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PASTAS:
A Pastoral da Comunicação planejou seu trabalho buscando valorizar os diversos instru-

mentos de comunicação que existem disponíveis na Diocese de Jales. Organizados em “Pastas” o 
trabalho de antes, durante e depois de cada momento celebrativo referente à Romaria Diocesana e 
disponibilizará via e-mail um Link para que os Jornalistas, Paróquias, Quase-Paróquias e Comuni-
dades acessem os conteúdos específicos de cada Pasta referentes aos diversos trabalhos de Comu-
nicação. Ao todo serão 7 Pastas: 1) Imagens/Fotografias, 2) Subsídios, 3) Redes Sociais, 4) Rádios, 
5) Podcast, 6) VT-Vídeos e 7) Impresso.

1) Imagens/Fotografias: Serão divulgadas imagens com o Tema da nossa Romaria diocesa-
na e registrado por fotógrafos da Pascom diocesana de cada momento que serão divulgados, sobre-
tudo, pelas redes sociais da nossa Diocese (Facebook e Instagram) e site oficial. 

2) Subsídios: Serão divulgados na plataforma on-line: o Manual, Texto Base; e os Encontros 
de Preparação para Romaria.

3) Redes Sociais: Em cada momento celebrativo iremos transmitir “Ao Vivo” nossa Roma-
ria pelo Facebook e Youtube oficial da Diocese, e compartilhar alguns momentos no Instagram;

4) Rádios: Será veiculado em nossa programação diária Spots que dizem este tempo de 
Romaria que estamos vivendo. Em nossos programas de interação (Abrindo Caminhos, Vida em 
Comunidade e Diocese a Caminho) e sobretudo em nosso Rádio jornal “Jornal do Povo” serão 
divulgadas as matérias e entrevistas diversas sobre cada momento. Iremos Gravar e transmitir os 
quatro encontros do livreto em preparação para a Romaria. Também teremos “Programação Espe-
cial” dia 15 de Agosto das 8h às 15h. Com as rádios da Diocese em rede.

5) Podcast: Serão disponibilizados nos meios de comunicação oficiais da Diocese de Jales, 
no formato de áudios, conteúdos relacionados ao tema da 37ª Romaria Diocesana: “COM MARIA 
A CAMINHO DA UNIDADE”.

6) VT-Vídeos: Envolve a produção de um “Vídeo Convite” feito pelo Bispo Diocesano de 
Jales, Dom Reginaldo, recordando a todos os diocesanos os Momentos especiais que teremos este 
ano de 2021 relacionados a Romaria Diocesana. Também iremos fazer uma edição de vídeo das 
partes mais significativas de cada momento celebrativo que tivermos na 37ª Romaria Diocesana de 
Jales;

7) Impresso: Envio para os diversos meios de comunicação no território da Diocese e de 
grande repercussão releases sobre a 37ª Romaria Diocesana de Jales. Matérias específicas dos epi-
sódios mais significativos de cada momento e realizado entrevistas com o Bispo, Padres e membros 
da Igreja que vivenciarem cada momento. 

Desse modo, em sintonia com o trabalho da Assessoria de Comunicação e central de Jorna-
lismo das Rádios da Diocese de Jales, a PASTORAL DA COMUNICAÇÃO, tendo como referen-
cial programático a Pastoral de Conjunto, consolida a missão da Igreja Diocesana se utilizando de 
todos os instrumentos possíveis para cumprir sua missão, por meio da comunicação, revelando o 
verdadeiro sentido dos “processos de comunicação” como “Ação Evangelizadora”.

VII. ASPECTOS LITÚRGICOS

 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 apresen-
tado 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: Aurifla-
ma/ Salgado; Pereira/Ilha; Santa Fé/Palmeira; Fernandópolis; Ouroeste e Jales. Cada Setor colabo-
ra na celebração assumindo funções que são: acolhida e animação na concentração inicial (Igreja 
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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 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 Dioce-
sano que faz suas ponderações e a partir da aprovação dá-se andamento aos preparativos.
 Neste ano, devido à pandemia, as celebrações litúrgicas serão realizadas de um modo dife-
rente. Além da abertura que tradicionalmente acontece na catedral no mês que antecede a romaria, 
serão realizadas celebrações em cada um dos setores da diocese em preparação para a mesma roma-
ria. No dia 14 de agosto, no contexto celebrativo, será realizada a ordenação presbiteral do diácono 
Washington na Igreja Matriz Santa Rita de Cássia da cidade de Fernandópolis. No dia seguinte, 15, 
domingo, em todas as paróquias e quase-paróquias da diocese serão celebradas missas às 15 horas, 
em comunhão com a Catedral, que receberá na ocasião representantes de todo o território diocesa-
no para a missa que será presidida pelo bispo diocesano e concelebrada pelos padres do município 
de Jales. Após a missa na Catedral será realizada uma carreata com a imagem de nossa senhora da 
Assunção rumo ao Santuário Diocesano da Santíssima Trindade. Durante o tempo em que a ima-
gem permanecer no santuário será realizada uma programação especial com missas encontros até o 
sábado próximo, dia 21. Este é um momento para expressarmos também a importância do mesmo 
santuário na vida da diocese.

VIII. ROMARIA E IMPLICAÇÕES PASTORAIS

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”, rea-
lizada 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 ti-
nham 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 cru-
zeiro 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 ca-
minhada de três quilômetros, do ponto de partida até a Praça da Catedral.
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 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! 

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 movi-
mentos 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 subsí-
dios 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, comun-
gando mais profundamente em Cristo, e conclamando todos os cristãos leigos e leigas a serem sal da 
terra e luz do mundo.

IX. CONCLUSÃO 

 Mais um trabalho realizado da Comissão da Romaria, neste sentido no que diz respeito à 
Comissão do Texto-Base. Com isto, faremos neste breve relato a conclusão do referido Texto-Base. 
Claro que não se esgota a reflexão, mas ao menos no que se refere ao manual.
 Tivemos a apresentação do bispo Dom Reginaldo, os objetivos, ou seja, o geral e o específico. 
Os temas de todas as Romaria; e o conteúdo desta 37ª Romaria Diocesana: “Com Maria a Caminho 
da Unidade”. Foram seguidos os passos: VER, JULGAR (enfatizando cada encontro do livrinho).
Com este material do Texto-Base é possível olhar mais profundamente as Romarias já ocorridas; e 
olhando para a deste ano.
 Que Nossa Senhora da Assunção, Padroeira de nossa Diocese de Jales, lance seu olhar de Mãe, 
para que busquemos incessantemente a vivência da unidade, tão necessária, querida pelo seu Filho 
Jesus.
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