Domingo de Ramos é celebrado nas
paróquias da arquidiocese

Neste Domingo de Ramos (14) as paróquias da arquidiocese de Mariana celebraram o Domingo de
Ramos, data que lembra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém e inicia a Semana Santa.
Em Viçosa (MG), na Região Leste, milhares de pessoas participaram das celebrações. A Paróquia de
Nossa Senhora do Rosário de Fátima reuniu os seus paroquianos, juntamente com o pároco, cônego
Lauro Sérgio Versiani Barbosa, próximos a Prefeitura Municipal para rezarem e rememorarem a
entrada de Jesus em Jerusalém montado num jumentinho, símbolo de humildade. Após a benção dos
ramos, eles seguiram em procissão até a matriz de Fátima, onde participaram da missa.
Senhora dos Remédios
Com alegria, fé e piedade a paróquia Nossa Senhora dos Remédios, em Senhora dos Remédios, na
Região Sul, iniciou a Semana Santa com as celebrações do domingo de ramos na matriz e nas
comunidades Vitorinos, Três Barras, Boa Vista e Japão com grande participação dos fiéis e
visitantes.
Segundo o pároco, padre Werques Ribeiro, “Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho
símbolo da humildade. Um Rei diferente que vem nos ensinar o caminho da simplicidade”. Padre
Werques também agradeceu a presença dos fiéis cristãos leigos e leigas e de todos os colaboradores
que organizaram as celebrações e convidou o povo para continuar a caminhada espiritual da Semana
Santa.

Itabirito

Na cidade de Itabirito (MG), na Região Norte, as paróquias de Nossa Senhora da Boa Viagem e de
São Sebastião se uniram na missa de Ramos. A entrega e benção dos ramos foi realizada em frente a
prefeitura. Em seguida, os fiéis seguiram em procissão até a matriz de São Sebastião, onde
participaram da missa. A celebração foi presidida pelos padre Edmar José da Silva, padre Miguel
Ângelo Fiorillo e padre Joel Santos.

Congonhas

Uma multidão de fiéis saiu em procissão da basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em
Congonhas (MG), na Região Oeste, para a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, na manhã
deste domingo (14). Na praça da matriz todos participaram da missa.
Segundo o pároco de Nossa Senhora da Conceição, padre Paulo Barbosa, a celebração destacou o
Dia da Juventude e a Coleta da Solidariedade da Campanha da Fraternidade 2019. “A humildade, a
obediência ao Projeto do Reino e o compromisso do Cristo na doação da própria vida. Também
lembramos a celebração da Campanha da Fraternidade. As políticas públicas se fazem no serviço
social e na promoção humana. Não devemos agir como Pilatos, Herodes e aquelas autoridades
judaicas que se abstiveram de fazer o bem e promoveram a morte”, disse padre Paulo.

Piranga
Na Região Centro, a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Piranga (MG), iniciou o domingo
de Ramos com a benção e distribuição dos ramos na igreja da Boa Morte. Em seguida, os fiéis
seguiram em procissão para igreja matriz. A missa foi celebrada pelo vigário paroquial, padre
Fabiano Alves de Assis.
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