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Schoenstatt faz romaria domingo
São esperadas mais 
de 30 mil pessoas nas 
caminhadas que 
saem da Igreja São 
José, em Santa Cruz,
e de Vera Cruz

Romaria é realizada há mais de 40 anos em Santa Cruz
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O domingo será de fé 
em Santa Cruz do 
Sul. Mais de 30 mil 

pessoas são esperadas na 
43ª Romaria ao Santuário 
de Schoenstatt, realizada 
tradicionalmente no fim de 
novembro. A caminhada, que 
tem como lema “Com a Mãe 
e Rainha, vamos ao encontro 
de Jesus”, parte da Igreja São 
José, para um percurso de 
quase quatro quilômetros, 
passando pelas ruas São 
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José, Gaspar Bartholomay 
e BR-471. No Santuário, a 
partir das 10 horas, será rea-
lizada missa campal. Dom 
Aloísio Alberto Dilli, bispo 
da Diocese, é quem preside 
a celebração. 

Assim como em anos an-
teriores, Vera Cruz organiza 
também sua romaria rumo 
ao Schoenstatt. A caminhada 
começa em frente à Igreja Ma-
triz, no Centro, às 7h30min. 
Os peregrinos vão pela ERS-
409 e se integram à romaria 
que vem de Santa Cruz jun-
to ao Trevo do Bom Jesus. 
O momento é de emoção, 
sobretudo por demonstrar 
a integração de milhares de 
pessoas. 

DIFERENCIAL EM 2019
Este ano, a romaria vem 

com um diferencial. Aos par-
ticipantes, é solicitada a doa-
ção de um quilo de alimento 

não perecível. Quem partici-
pa da Romaria de Santa Cruz 
pode entregar na Igreja São 
José, pelo percurso ou no San-
tuário. Os mantimentos arre-
cadados serão doados para as 
cinco paróquias católicas do 
município. Para os romeiros 
de Vera Cruz, a orientação é 
que faça a doação em Vera 
Cruz, tendo em vista que os 
alimentos serão distribuídos 
a famílias carentes do muni-
cípio. 

TRANSPORTE
Todos os anos há linhas de 

ônibus destinadas exclusiva-
mente à procissão. Não será 
diferente em 2019. A Empresa 
Castro fará dois itinerários de 
Vera Cruz. Um deles sairá às 
6h45min do Mercadão, indo 
até a Coxilha Mandelli, retor-
nando pelo Corredor Torn-
quist, até o Ziebell, Mato Alto 
até o Centro. O outro coletivo 

sairá às 6h45min da garagem 
do Castro, vai até o Mercado 
Cacique, no Rincão da Serra, 
retorna, entra na Getúlio 
Vargas e vai até a Cipriano 
de Oliveira, no bar do Jundiá, 
retornando  e passando pela 
rua João Fischborn, Dallavan 
até a Igreja Matriz.

Conforme o padre Dio-
nísio Kist, da Paróquia de 
Vera Cruz, aquelas pessoas 
que não tiverem condições 
de caminhar podem ir no 
coletivo, que vai acompanhar 
a procissão. Ambos os ônibus 
retornam após o término da 
missa.


