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Água Fria de Goiás, 29 de abril de 2020. 

 

“À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus; não desprezeis as nossas súplicas em 

nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. 

Amém.” 

Prezados irmãos e irmãs, saudações de Paz, Saúde e Bem! 

 

  Estamos começar o mês de maio que, tradicionalmente na Igreja, dedicamos à 

Santíssima Virgem Maria. Na sua mediação materna encontramos segurança e força para 

continuar levando o consolo de seu Filho a quem precisa. Que confiança nos dá dirigir à nossa 

Mãe: “À Vossa Proteção recorremos Santa Mãe de Deus!”. Ela é nossa força e nosso refúgio 

também nas circunstâncias que estamos vivendo em todo o mundo. 

  Conforme, anteriormente informado, seguimos organizando a Jornada 

Diocesana Mariana. Em carta recente, 25/04/2020, o Papa Francisco convocou a Igreja para a 

recitação do Santo Terço, sobretudo, em família, podendo fazê-lo individualmente.  

  O Papa acentuou a simplicidade e o valor desta oração para a vida espiritual. 

Reforça ainda, que neste tempo de provação, o olhar mariano é um auxílio importante, além do 

valor de manter a unidade da Igreja e da família: “a contemplação do rosto de Cristo, juntamente 

com o coração de Maria, nossa Mãe, tornar-nos-á ainda mais unidos como família espiritual e 

ajudar-nos-á a superar esta prova!”.  (Papa Francisco). É um tempo oportuno para promover os 

costumes de piedade mariana em família, como o terço, ladainhas, ofício de Nossa Senhora. 

  Toda Diocese é convidada a participar nesta iniciativa. Segue em anexo, dois 

roteiros simples e objetivos. Caso tenham outras indicações aos fiéis, possam fazê-lo! Pede-se 

à Pastoral Familiar, ECC, Setor Juventude, RCC, Terço dos Homens, Catequese e demais 

pastorais e movimentos que promovam, acompanhem e divulguem esta iniciativa. 
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Algumas sugestões para o mês de maio: 

  Repassar via Whatsapp os formulários e a mensagem de áudio de Dom Adair 

aos membros agregados do segmento e entre os paroquianos. Promover Jornada Paroquial ou 

com o Movimento a que está vinculado a Oração do Santo Terço. Escalando pessoas para 

assumirem dias, semana, horários específicos de oração do Terço. Incentivar as famílias a que 

rezem juntas. 

   Servindo-se de lives e programas de rádio realizados nas paróquias, grupos de 

oração e encontros virtuais, para dedicar à Oração Mariana e temas relacionado à Virgem Maria. 

Pode-se utilizar os roteiros apresentados. Em cada missa, reservar um momento para devoção 

a Nossa Senhora, rezar a oração proposta pelo Papa Francisco.  Onde possível, fazer cópias dos 

Roteiros e entregar aos fiéis após a missa, sobretudo, aos que tem dificuldade de acesso à 

internet e manuseio com o aparelho celular.  

  Que as paróquias forneçam aos catequizandos o formulário sobre a oração do 

terço e os incentive a fazê-lo com suas famílias. Em relação à catequese, outras atividades serão 

repassadas para o mês. Que no Domingo dedicado às mães seja realizado a Consagração a 

Nossa Senhora em todas as Paróquias. Continuarem rezando pelo fim da pandemia e da fome 

sob a proteção da Virgem Maria que sempre intercede pelos que mais sofrem. 

  Que a Imaculada Conceição, Padroeira desta Diocese, Mãe da Esperança, 

Advogada Nossa, Saúde dos Enfermos e Auxílio dos Cristãos alcance de Deus as bênçãos 

necessárias para a nossa perseverança, proteção e conversão!  

Fraternalmente, 

  

Pe. Pedro Nogueira da Silva Filho 

Coordenador Diocesano de Pastoral 

 

Visto e aprovado dia 30/04/2020, 

 

Dom Adair José Guimarães 

Bispo Diocesano 

                         
    


