
A todos os fiéis da Arquidiocese de Sorocaba 
Caros irmãos e irmãs 

Sorocaba, 21 de dezembro de 2021 
Para começar bem o Ano Novo com Nossa Senhora, convido todos os fiéis de nossa Arquidiocese a 
participarem da 123a. Romaria de Aparecidinha, que será no dia 01 de janeiro de 2022, começando às 5h no 
Santuário Novo de Aparecidinha. Para que possamos elevar a Deus um digno louvor e honrar Nossa Senhora 
Aparecida, cada um deve assumir alguns compromissos concretos.  

1. Participe de uma das missas: a missa de abertura será às 5h no Santuário Novo de Aparecidinha e a missa 
de conclusão será na Catedral Metropolitana de Sorocaba por volta das 11h. 

2. Reze individualmente ou em grupo o Santo Rosário. Teremos um serviço de som, mas ele não atinge toda a 
extensão da Romaria, por isso procure participar devota e atentamente da Romaria com a oração. A Romaria 
não é uma passeata nem mera caminhada. É um ato de louvor motivado pela fé em Deus e pela devoção à 
Nossa Senhora. 

3. A procissão tem uma extensão aproximada de 12km e uma duração de mais ou menos 5 horas. Por isso, 
além do rosário, leve o necessário para sua segurança: roupas e calçados leves, alimento e água, filtro solar e 
capa de chuva, máscaras, álcool em gel, etc. 

4. Para honrar Deus e Nossa Senhora, queremos também evitar sujar as ruas que fazem parte do itinerário da 
Romaria. Cuidado maior deve-se ter com o descarte de máscaras usadas: não as descarte, mas as leve consigo 
para fazer o descarte apropriado. Os católicos são gente ordeira e bons cidadãos, por isso, além de demonstrar 
publicamente a nossa fé, manifestemos também nossa responsabilidade social e civil. 

5. Atendendo ao pedido da Prefeitura Municipal de Sorocaba e também ao apelo de várias pessoas que se 
incomodam com o estouro de fogos de artifício, exorto que não sejam soltados rojões durante a Romaria. 
Mesmo que outras manifestações incomodem muito mais, desejamos que, de nossa Romaria, o que mais se 
ouça sejam as nossas orações e cantos. 

6. Observe atentamente os protocolos sanitários anti-Covid. Use máscara o tempo todo da Romaria e a 
substitua com frequência. Evite aglomeração. Se tiver sintomas ou se não estiver imunizado, não participe da 
Romaria.  

Esperando encontrá-los em breve na Romaria, 

Dom Julio Endi Akamine SAC 

Arcebispo de Sorocaba
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