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o arcebispo metropolitano 
de Belém, dom Alber-
to Taveira Corrêa, deu a 

exata dimensão do trabalho de 
quem coordena e participa das 
peregrinações de preparação 
para a maior festa reli-
giosa do País. Durante 
a celebração da Missa 
do Mandato, às 18 ho-
ras de ontem, na Basí-
lica Santuário de Nos-
sa Senhora de Nazaré, 
a partir da conversão 
do apostolo Natanael 
(São Natanael ou São 
Bartolomeu como é 
conhecido), dom Alberto con-
vidou os fiéis a serem apósto-
los, missionários do Círio.

A Basílica acolheu coorde-
nadores dos encontros de ora-
ção nesta época do ano, que 
levaram imagens da padroeira 
da Amazônia para receber a 
bênção do arcebispo ao final 

da cerimônia religiosa.
A homilia, por dom Alberto, 

fundamentou-se na passagem 
da Bíblia em que Felipe encon-
tra Natanael e fala sobre Jesus 
como o enviado de Deus para a 

Humanidade. Nata-
nael responde, então, 
rispidamente: “Pode 
alguma coisa boa vir 
de Nazaré?”. Contudo, 
ao chegar perto de Je-
sus, Natanael ouve o 
nazareno afirmar: “Eis 
um verdadeiro israe-
lita, em quem não há 
falsidade!”. O homem 

quis saber de Jesus de onde o co-
nhecia e recebe a resposta: “An-
tes de Felipe te chamar, quando 
tu estavas debaixo da figueira, eu 
te vi”.

O arcebispo destacou que os 
fiéis formam a Igreja de Cristo, 
tendo sido feitos para “olhar 
para frente e olhar para o Alto”. 

Cada um dos apóstolos esco-
lhidos por Jesus tinha qualida-
des e também defeitos. Nesse 
caso, Natanael deixou algumas 
lições aos fiéis, como o fato de 
ser um homem desconfiado, o 
qual Jesus vê e chama. Natana-
el fica impressionado. Ao notar 
a desconfiança de Natanael ao 
questionar se poderia vir algo 
bom de Nazaré, Jesus, como 
destacou dom Alberto, foi ca-
paz de ver uma característica 
da sua personalidade: a cora-
gem para perguntar, a honesti-
dade de consciência, a retidão.

“Defeitos todos nós temos. 
Agora, o que Nosso Senhor 
pede de cada um de nós cha-
ma-se retidão. Se você tem 
pergunta para fazer, faça. Se 
você tem dúvidas a resolver, vá 
atrás das respostas. Deus não 
tem medo das nossas pergun-
tas. Deus não se assusta com 
as nossas interrogações. Deus 
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nos chama na sinceridade de 
coração”.

em missão
A afirmação de Jesus de 

que já tinha chamado por Na-
tanael provocou no arcebispo 

de Belém muitas perguntas, 
como disse. “Onde Deus me 
viu? Onde Deus me cha-
mou?”. Dom Alberto desta-
cou que Deus ama as pessoas 
antes mesmo de elas dizerem 
que creem n’Ele. 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 132/2020-SESMA

O MUNICÍPIO DE BELÉM através do órgão interessado a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - SESMA, por intermédio do Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº 
96.052/2020-PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no 
dia 08/09/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) – Tipo Menor Preço por Item.
OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual “AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS 
LÍQUIDAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR”, objetivando abastecer o PROGRAMA MELHOR 
EM CASA, CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE A DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS ADQUI-
RIDAS e os estabelecimentos de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SAÚDE da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA, de acordo com as condições estabelecidas no 
Edital e seus Anexos.
LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da Pre-
feitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
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Pregão Eletrônico SRP nº 25/GAP-BE/2020
Pregão Eletrônico SRP nº 25/GAP-BE/2020, tipo: Menor Preço. OBJETO: 
contratação de serviços de manutenção e conservação de áreas verdes, limpeza 
e raspagem e caiação de meio fio e serviços técnicos de poda e manejo de árvores 
para o Grupamento de Apoio de Belém e Unidades Apoiadas, conforme Termo 
de Referência anexo I do Edital. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 9:00h 
(Horário de Brasília), do dia 8 de setembro de 2020, Entrega das Propostas: 25 
de agosto de 2020. Edital: Disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Maiores 
informações através dos Fone/fax: (91) 3204 – 9121 / 3204 – 9689 / 3243 - 1707.
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