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A V A L I A Ç Ã O DA 130ª ROMARIA DIOCESA 

“Ó venerável Virgem Maria, Mãe das Lágrimas, em vosso Coração Imaculado ponho 

toda a minha confiança.” 

 

 No ano de 2022 e 2023 traçamos uma meta com relação a organização e planejamento 

da Romaria no Santuário Nossa Senhora das Lágrima. 

 A primeira delas foi apresentar aos fiéis e romeiros devotos de Nossa Senhora das 

Lágrimas a finalidade do Santuário diocesano, onde destacamos quatro objetivos: a) 

Desenvolver atividades religiosas que possibilitem o crescimento da fé dos romeiros devotos 

para fortalecer a espiritualidade Mariana e prosseguir em seus caminhos , de modo especial na 

escuta da Palavra de Deus, participar da Eucaristia e receber o sacramento da reconciliação; 

b) Preparar bem as celebrações e as devoções populares de caráter devocional a Nossa Senhora 

das Lágrimas legitimamente reconhecidas pela Igreja e o Ordinário local; c) Atender com 

caridade pastoral os peregrinos que buscam orientação e conforto espiritual, cura da alma e do 

corpo e d) Levar os peregrinos à comunhão e participação na vida e na missão da Igreja, 

integrando-os na sua ação evangelizadora. 

 Mediantes estes objetivos, a comissão organizadora fez algumas mudanças na 

estruturação e organização da romaria, como a suspenção do acampamento, os vendedores 

ambulantes, a venda e o consumo de bebida alcoólica por tempo indeterminado, ainda foi 

suspenso temporariamente o churrasco, e os leilões e a missa campeira para que ali fosse de 

fato um Santuário, lugar de oração e devoção, escuta da Palavra e Vivência da fé nos 

sacramentos. 

Sabemos que tudo concorreu para o bem dos que amam a Deus. Neste sentido em 2023 

realizamos a 130ª Romaria Diocesana de Nossa Senhora das Lágrimas no Alto Caraá, 

padroeira do Município do Caraá-RS, o tema escolhido para iluminar as reflexões da romaria 

que iniciou dia 16 a 28 de fevereiro foi: “Nossa Senhora das Lágrimas, Mãe do Menino 

Jesus. Ela, que nos educa e acompanha nas horas difíceis.” 

Foram dias de graças de Deus, de alegria e de fé dos devotos e peregrinos que 

compreenderam o sentido do Santuário Diocesana de Nossa Senhoras das Lágrimas, lugar 

sagrado para os fiéis que viveram seu encontro com Deus agradecendo e pedindo a proteção 

de Nossa Senhora das Lágrimas. 

Nós tivemos a preocupação de organizar bem a novena de preparação à Romaria 

Diocesana convidando várias famílias e comunidades para assumir a liturgia, os grupos de 

cantos que possibilitaram celebrar bem cada noite da novena; no sábados e no domingo da 

romaria foi organizado vários grupos para a liturgia e canto para as celebrações da eucaristia, 

celebração do terço e do rosário, atendimento de confissões e bênção no povo, muitos padres 

e ministros leigos nos ajudaram até domingo às 15 horário com a missa solene da romaria 

presidida pelo Bispo Dom Jaime Pedro Kohl.  

No dia 27, segunda-feira celebramos às 20 horas e no dia 28 dia dedicado 

liturgicamente a Nossa Senhora das Lágrimas Celebramos as 8 horas a missa do milagre, às 



10 horas missa com os romeiros e às 15 horas encerramos a romaria com a missa de ação de 

graças e bênção da saúde aos romeiros. 

Colocamos a disposição dos romeiros dois pontos de alimentação rápida (lanches e 

almoço) e uma feira de produtos coloniais e artesanatos organizados pela secretaria municipal 

da agricultura da prefeitura municipal de Caraá. 

Agradecemos de coração o apoio e a parceria da Prefeitura Municipal de Caraá, que 

colaborou nos serviços de infraestrutura do Santuário Diocesano colocando a disposição as 

diversas Secretarias: de obras, de turismo, da saúde e da agricultura para organizar da melhor 

forma possível os espaços do Santuário e acolher bem os romeiros. 

Agradecer todos os profissionais públicos que se envolveram durante o final de semana 

da romaria que atenderam e testemunharam a presença de uma multidão de romeiros, nossa 

estimativa de pessoas que circularam de 16 a 28 de fevereiro chegara a 40 mil pessoas. 

Nesta 130ª edição da romaria diocesana transmitimos várias missas ao vivo, graças à 

parceria e o apoio da Empresa Netcomet, que pôs à disposição a internet fibra ótica a serviço 

da Romaria durante 5 dias para que todos tivessem a facilidade de comunicação com as 

pessoas fora do ambiente da romaria. 

Para facilitar o transporte dos romeiros contamos com a colaboração da Empresa 

Sudeste que prontamente colocou vários horários para transportar o público durante a romaria. 

Que Deus abençoe a todas as pessoas que se envolveram na organização da romaria e 

os apoiadores que ajudaram a manter um ambiente agradável de oração e encontro no 

santuário, a equipe de segurança particular, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia 

Rodoviária Estadual e ao DAER.  

A Romaria Diocesana Nossa das Lágrimas não é somente da comunidade, do 

município, da diocese, do estado, ela atinge todo o país e fora dele, por isso, se faz necessário 

aperfeiçoar a cada ano a organização e planejamento deste evento religioso e tornar de fato 

um Santuário, lugar de oração, devoção, de celebração da vida, de agradecimento e de convívio 

fraterno entre irmãos e irmãs romeiros. 

Por fim, todas as mudanças foram assumidas em conjunto com a comissão 

organizadora da comunidade do Santuários, os padres da Paróquia São Cristóvão e 

consentimento do Bispo Diocesano. Muitos elogios recebemos e também muitas críticas 

referentes a festa da romaria, é importante que todos os devotos e romeiros compreendam que 

Romaria e Festa são dois eventos distintos, por isso, fizemos algumas mudanças radicais, 

outras serão repensadas, à medida que consigamos aumentar a equipe de organizadores da 

romaria das romarias futuras. 

Claro, não poderia deixar de registrar a apresentação da Imagem de Nossa Senhora das 

Lágrimas recuperada e restaurada ao povo, agora vamos pensar na restauração, revitalização 

do prédio do Santuário para os próximos anos. 

 

Que Nossa Senhora das Lágrimas vos proteja e vos guarde nas horas difíceis do dia a 

dia da vida. 

 

Caraá, 3 de março de 2023. 

 

Pe. Gibrail Walendorff   Pe. Jackson F. S. dos Santos 

Pároco     Vigário Paroquial 


