Centro Arquidiocesano de Pastoral
Monsenhor Vicente Dilascio

CAPMVD 016/2016
Mariana, 20 de julho de 2016

Aos párocos, administradores paroquiais e vigários paroquiais
Saudação fraterna de paz e alegria!

Emoldurada pelo Ano da Misericórdia, nossa Arquidiocese vive especiais
momentos de graça com a peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida,
iniciada em dezembro de 2014, e com o Ano da Vocação Sacerdotal, que será
aberto no próximo dia 15 de agosto. Para marcar o encerramento destas duas
iniciativas evangelizadoras e agradecer a Deus pelo jubileu de ouro sacerdotal de
nosso arcebispo, foi aprovada, nas instâncias competentes, a Peregrinação
Arquidiocesana ao Santuário Nacional de Aparecida nos dias 12 e 13 de agosto de
2017.
Com o objetivo de garantir a presença de pelo menos um ônibus de cada
paróquia nesta Peregrinação, a pedido de nosso arcebispo, encaminho-lhes
algumas orientações aprovadas no Conselho Episcopal em sua reunião do dia 30 de
junho pp.
1.

2.

3.
4.

Que os párocos estabeleçam contato quanto antes, em suas respectivas
paróquias, com os organizadores de romarias a Aparecida e lhes peçam
que façam coincidir, na medida do possível, a romaria de 2017 com a data
da Arquidiocese (12 e 13 de agosto). É importante deixar claro que a
chegada será no dia 12/08 (sábado) e a missa da arquidiocese no
Santuário, presidida por Dom Geraldo, será no dia 13/08 (domingo), às 8h,
com transmissão pela TV Aparecida;
Seja feito contato com a máxima antecedência em Aparecida para
agendamento de hotéis a fim de garantir a hospedagem e preço que facilite
para os peregrinos;
Cada paróquia deverá enviar, até 30 de junho de 2017, o número de
pessoas que a representará na peregrinação;
O Centro Arquidiocesano de Pastoral oferecerá um modelo de camisa que
servirá para identificar os peregrinos da Arquidiocese de Mariana. Cada
paróquia deverá providenciar a confecção das camisas que deverão ser
adquiridas pelos peregrinos. A camisa deverá ser usada para a missa do
domingo, dia 13, no Santuário Nacional;

Rua Dom Silvério, 51 – 35.420-000 – Mariana-MG – Tel.: (31) 3557-3167 – E-mail: coordenadorpastoral@gmail.com

Centro Arquidiocesano de Pastoral
Monsenhor Vicente Dilascio

5.

A presença dos ministros ordenados é vivamente recomendada. Para
tanto, os presbíteros deverão orientar as celebrações no final de semana
da peregrinação para que sejam dirigidas pelos ministros/as leigos/as.

Confiando esta iniciativa à Virgem Maria, mãe de Deus e nossa mãe, peçamos-lhe
assistir-nos sempre em nossa missão evangelizadora.
Com estima de irmão,

Pe. Geraldo Martins Dias
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral
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