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Comunicado de Imprensa: Jubileu Mariano
2016-10-07-pcpne

Jubileu Mariano, de 7 a 9 de outubro: milhares de pessoas em Roma, entre associações,
movimentos e fiéis para uma grande “rede” de amor à volta da Virgem Maria.

Entre as iniciativas, a Noite de Adoração Eucarística e Reconciliação, a Procissão com mais
de 100 Delegações marianas de todo o mundo e a Vigília com o Santo Padre

De hoje até 9 de outubro, chegam a Roma milhares de peregrinos de todas as partes do mundo.
Vêm para o Jubileu Mariano, um evento esperado devido à grande devoção de todos os cristãos
para com a Mãe de Deus. Iniciará hoje, na memória litúrgica de Nossa Senhora do Rosário, com a
Santa Missa pelas 18.00h, na Basílica de Santa Maria Maior. A seguir, pelas 19.00h, terá lugar a
recitação do Santo Rosário, na Praça de São Pedro: para esta ocasião, a animação ficou ao cuidado
da Pontifícia Delegação para o Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, que virá a
Roma, trazendo consigo a imagem de Nossa Senhora venerada naquele santuário, tanto querida
pelo povo italiano. Depois do Rosário, terá lugar a habitual Súplica a Nossa Senhora de Pompeia.

Entre as iniciativas de oração deste evento jubilar, destaca-se a Noite de Reconciliação e de
Adoração Eucarística, que terá lugar esta noite, das 20.00h até às 24.00h, nas Igrejas Jubilares
de San Salvatore in Lauro e Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova). Neste tempo noturno, será
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possível aproximar-se do sacramento da Reconciliação e participar na Adoração Eucarística. O
mesmo se poderá fazer amanha de manhã, das 7.00h às 12.00h, na Igreja de Santo Spirito in Sassia.

Amanhã, além disso, será a vez da peregrinação à Porta Santa e, de tarde, pelas 14.00h, está
prevista a entrada dos participantes, animada com orações e cânticos marianos. A seguir, pelas
16.30h, está programada uma sugestiva procissão de uma centena de delegações marianas, de
cerca de 45 comunidades nacionais e de mais de 50 santuários espalhados por todo os mundo,
representando pelo menos 40 nações. Da Alemanha à França, à Bélgica, à Espanha e à Hungria, até
à Argentina, ao Brasil, à Costa Rica, às Filipinas, Venezuela,  passando pela Índia e pelo Vietname,
formar-se-á uma “rede” de amor à volta da Virgem Maria, que desfilará pela via della Conciliazione,
com as muitas imagens com que a Mãe de Deus é venerada nas diversas partes do mundo. A
Procissão das delegações marianas, em que a Itália estará representada por cerca de 20 santuários,
terá lugar antes da Vigília de oração com o Papa Francisco, que terá início às 17.30h.

O Jubileu Mariano concluirá no domingo de manha, com a Santa Missa, presidida pelo Santo Padre,
na Praça de São Pedro, às 10.30h.


