Celebração de Encerramento
Ano Santo da Misericórdia
13 de Novembro de 2016

Caros Padres, Diáconos, Seminaristas, Religiosos, Religiosas,
Povo Santo de Deus congregado na Arquidiocese de Ribeirão Preto.
Vivenciamos com alegria, entusiasmo e cheios de esperança o Ano Santo da
Misericórdia! Chegou o momento de encerrá-lo em nossa Arquidiocese de Ribeirão Preto, na
certeza de que seus frutos permanecerão para sempre. A Comissão Especial para o Jubileu da
Misericórdia elaborou uma programação para este momento e agora transmito algumas
informações e orientações:

Nossa Motivação:
Durante todo o Ano Santo da Misericórdia, foi-nos pedido que a Cruz de Cristo fosse
evidenciada, pois ela traduz toda misericórdia do Pai. Neste contexto encontramos no subsídio do
Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização: “Através dos séculos, a Cruz foi
sinal do mais terrível dos suplícios e, em certo sentido, ainda hoje o é”.
De fato, quantos cristãos, até hoje, em nome da Cruz de Cristo, oferecem a sua vida no
martírio. Por isso, ela adquire um elevado valor simbólico, especialmente neste Ano Santo,
sobretudo nas terras e nas Igrejas que ainda sofrem violências e opressões por causa da sua fé em
Cristo morto e ressuscitado. Com efeito, para o cristão, à árvore da Cruz foi enxertada na árvore
da justiça e da paz, que é Cristo, árvore da vida, tálamo, trono, altar da nova aliança. De Cristo,
novo Adão adormecido na cruz, saiu o admirável sacramento de toda a Igreja. A cruz é o sinal da
realeza de Cristo sobre os que no Batismo foram configurados com Ele, pela sua morte e
ressurreição. Na tradição dos Padres, a Cruz é o sinal do Filho do homem que aparecerá nos finais
dos tempos, mas também é o sinal da grande misericórdia do Pai, que, por amor a humanidade,
oferece o Filho como vítima de expiação pelos pecados dos homens. Por esse motivo, a Cruz
representa também o principal sinal e referência do Ano Santo.

Nossa Celebração:
Foram demarcados 04 (quatro) pontos estratégicos, lembrando os quatros pontos
cardeais e consequentemente a universalidade da Igreja de Jesus Cristo. Estes pontos servirão de
referência para todas as foranias que no dia 13 de novembro, a partir das 14 horas, deverão iniciar
a concentração nos pontos específicos e às 14h30, iniciarem a caminhada rumo a nossa Igreja
Mãe, a Catedral Metropolitana de São Sebastião. Ficou a cargo das Paróquias que têm a Cruz,
como titular ou Senhor Bom Jesus animar a caminhada, com carro de som, faixas etc.
Durante a caminhada, as foranias carregarão uma Cruz, que após a celebração serão
enviadas a quatro pontos distintos de nossa Arquidiocese, como sinal do Jubileu Extraordinário
da Misericórdia: Comunidade Missionária Divina Misericórdia, em Batatais, por ser uma obra
da misericórdia para com os irmãos pobres e abandonados; Mosteiro Regina Pacis, em Ribeirão

Preto, marcando a presença da vida religiosa na Arquidiocese, através das obras espirituais e
corporais da misericórdia prestados pelas congregações e ordens religiosas; Santuário Senhor
Bom Jesus da Lapa, em Jardinópolis, por ser o santuário de maior fluxo de fiéis, que tem no
Senhor crucificado ponto de referência para sua fé e Santuário Santa Rita de Cássia, em Santa
Rita do Passa Quatro, elevado à categoria de santuário em 1º de novembro de 2016, no ANO
SANTO DA MISERICÓRDIA.

Pontos Estratégicos
1º Praça Luís de Camões: (em frente ao Hospital Beneficência Portuguesa)
Animação: Paróquia Senhor Bom Jesus (Sertãozinho) e Paróquia Santa Cruz (Cruz das
Posses):
Foranias: Nossa Senhora Aparecida; Santa Maria Goretti e Santo Antônio Maria Claret.

2º Praça 7 de Setembro:
Animação: Santuário Senhor Bom Jesus da Lapa e Santuário Senhor Bom Jesus da Cana
Verde.
Foranias: São Sebastião, Bom Jesus da Cana Verde e Cristo Operário.

3º Praça XV (Esplanada do Theatro Pedro II).
Animação: Paróquia Bom Jesus da Lapa - Ribeirão Preto.
Foranias: Bom Jesus da Lapa e Santo Antônio de Pádua

4ª Colégio Marista (Concentração no estacionamento – Rua Barão do Amazonas)
Animação: Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim.
Foranias: São Bento e São José
Peço que as Pastorais / Movimentos / Associações / Serviços, por estarem engajados em
nossas Paróquias, procurem estar junto das foranias, manifestando assim a Unidade e Comunhão.
Aos Padres e Diáconos, os paramentos a serem usados na Celebração serão de COR
VERDE.
Esperando acolher a todos e todas para este importante e significativo momento na vida de
nossa Igreja Particular, despeço-me abençoando-os.

Dom Moacir Silva
Arcebispo Metropolitano

