Mariana, 2 de abril de 2018.

Prezados sacerdotes, comunidades e lideranças,
Saudações pascais, de Paz e Bem!
Com grande alegria, vimos convidá-los para a próxima
Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Arquidiocese
de Mariana, conforme a seguinte programação:
28ª ROMARIA ARQUIDIOCESANA DOS
TRABALHADORES/AS
- Tema e lema: Mineração para que e para quem? Por uma
Economia a Serviço da Vida
- Dia: 1º de maio, terça-feira.
- Local: Cidade de Congonhas.
- Horário:
 08h: Concentração na Escola Estadual Lamartine –
bairro da Praia.
 10h: Caminhada pelo centro da cidade até o Colégio
Piedade.
 11h: Missa presidida por Dom Geraldo Lyrio Rocha.
Neste ano, o foco da Romaria Arquidiocesana dos
Trabalhadores e trabalhadoras contempla os desafios da
mineração e seus impactos, causados à qualidade de vida
de nosso povo, ao meio ambiente e à perda de direitos dos
trabalhadores e trabalhadoras.
Queremos pautar estas reflexões e ampliar o debate,
com vistas a fortalecer nossa organização e mobilização por
melhores condições socioambientais, em defesa da vida,
em todas as suas dimensões e expressões.
Organize a sua comunidade e venha participar
conosco! Traga suas bandeiras de luta, faixas e cartazes
expressando solidariedade para com os trabalhadores e
trabalhadoras, na defesa de seus direitos.

Com o desejo de diminuir gastos e a produção de lixo
desnecessário, pedimos que tragam o “kit romeiro” - garfo
ou colher e caneca.
A coordenação do evento que contempla as pastorais
sociais, a dimensão sociopolítica, as paróquias de
Congonhas, a Região Mariana Oeste, os movimentos sociais
(MEPE, MAM, MAB), sindicatos e associações... tem imensa
alegria em acolhê-los, fortalecendo nosso compromisso de
fé e de cidadania, na Igreja e na sociedade, em favor de
todos os trabalhadores e trabalhadoras.
Nos próximos dias, após a Semana Santa, chegará, à
sua comunidade, o cartaz alusivo ao evento. Pedimos que
deem publicidade a ele, distribuindo os exemplares às suas
comunidades e que motive as lideranças leigas da paróquia
e os grupos sociais de sua cidade a se fazerem presentes
em Congonhas.
Para a nossa melhor organização, permitindo-nos
acolher, convenientemente, a todos, pedimos que as
caravanas se inscrevam antecipadamente. Falar com Kelly
ou Camila pelo telefone (31) 3731-1390 (Paróquia Nossa
Senhora da Conceição, em Congonhas) ou pelo e-mail:
paroquia.nossasenhoradaconceicao@yahoo.com.br
Muito agradecemos seu empenho e o da comunidade
em celebrar esta data, localmente, solidários aos
trabalhadores e trabalhadoras, firmando, em mais esta
ocasião, o compromisso cristão de defender a vida e o
direito ao trabalho justo e digno.
Aguardando por vocês, até lá!
Pela equipe organizadora, fraternalmente,

Flávia Ribeiro

Pe. Marcelo Moreira Santiago

