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SANTA MISSA

SANTARÉM

Círio das crianças
voltou às ruas

Cristo Rei do Universo
é tema de celebração
A missa celebrada pelo
padre Cláudio Pighin, na
sede do Jornal O Liberal, na
avenida Romulo Maiorana,
ontem, seguiu o calendário
oficial da Arquidiocese de
Belém, e celebrou a Solenidade de Cristo Rei do Universo,
que encerrou o Ano Litúrgico. “A Igreja terminando o
ato litúrgico propõe esta palavra. Cristo é o Rei do Universo, mostrando que não
podemos nos enganar com
os poderes que o mundo
nos oferece, diariamente,
com as suas ideologias, e
quem salva realmente é Jesus. Como é que Ele salva?
Salva da cruz, de fato”, afirmou padre Pighin,
O religioso acrescentou que “(o apóstolo) Lucas
mostrando a cena trágica da
crucificação e colocando lá
embaixo o povo, as autoridades, os militares,que não entenderam nada. Porque é somente Jesus que vem do alto.
Ele é o que enxerga e mostra
que esta salvação vem da
doação total, doando amor a
quem ama. É esse amor que
salva e essa doação total que
vence até a morte. Somos
convidados a imitar nosso
único Rei, não tanto para ter

Vestidos de anjos, os pequenos fiéis tomaram conta da romaria

na hora do parto e fiz uma promessa para Nossa Senhora que
se ela nascesse saudável, se ela
me tirasse daquele momento,
eu traria ela no primeiro Círio”,
contou Carla da Silva.
ACARÁ
Ontem foi realizada a 76ª edição do Círio de Nossa Senhora
de Nazaré, em Acará. Com o
tema “Com Maria no ano da
eucaristia”, cerca de 4 mil fiéis
percorreram as ruas do município em um trajeto de 4,2
quilômetros até a Praça Matriz, em frente à Igreja de São

José, padroeiro do município.
O tema deste ano faz alusão ao
ano Paroquial Eucarístico que
a paróquia de São José vive.
Este ano, a celebração da santa
missa voltou a ser realizada na
comunidade Nossa Senhora de
Nazaré, local de partida para a
procissão. Esta é considerada
a maior festa religiosa do município. Na chegada, a imagem
foi recebida com festa pelos devotos envolvidos em um sentimento de gratidão por mais um
ano caminhando com Maria
pelas ruas do Acará.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA IZABEL DO PARA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022-PMSIP.
A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna
publico que realizará licitação objetivando Aquisição de
Rouparia Hospitalar, a ﬁm de suprir as nescessidades do
Hospital Dr. Edilson Abreu, no municipio de Santa Izabel
do Pará; sessão pública: 01 de dezembro de 2022, às
10hs, horário de brasília, www.comprasnet.gov.br. edital
disponível: endereço eletrônico: http://www.comprasnet.
gov.br (uasg 455288) e tcm pa – informações e-mail:
pregoeiropmsip@gmail.com.
Rosinaldo Ferreira de Freitas
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N

o município de Santarém, oeste do Pará, os católicos mirins participam
da 16ª edição do Círio das Crianças, ontem. No ano passado,
o Círio dos pequenos foi em
formato de carreata devido às
restrições impostas pela pandemia da covid-19, mas desta vez
o formato tradicional de procissão levou para ruas logo nas primeiras horas do dia centenas de
romeiros. O evento faz parte da
programação do Círio de Nossa
Senhora da Conceição, padroeira da Arquidiocese de Santarém.
A programação começou
com uma benção realizada na
Igreja de Nossa Senhora das
Graças e na sequência iniciou-se
a procissão com trajeto de cerca
de 2 km até a Igreja da Matriz,
onde houve uma missa campal
de encerramanto.
É tradicional que muitas crianças caminhem no Círio
vestidas de anjinhos, a vestimenta simbólica significa para
os fiéis uma forma de demonstrar agradecimento pelas graças
alcançadas. Carla da Silva conta
que trouxe a filha chamada Vitória de apenas quatro meses para
agradecer a saúde da pequena.
“Eu estava com complicações
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poderes neste mundo, mas
para saber amar até a cruz”,
observou o padre Cláudio.
Pela primeira vez assistindo a missa no prédio do jornal
O Liberal, a engenheira agrônoma Cléo Oliveira Guimarães disse ter gostado do formato do evento e da conduta
de padre Pighin. “Eu gostei da
missa, ela é compacta mas ela
dá o recado, o padre é ótimo”,
afirmou Cléo, que mora em
Redenção, no sudeste estadual, e soube da celebração
religiosa pela irmã, a funcionária pública federal Sheila
Oliveira, que também assistiu
a missa no prédio do jornal,
neste domingo.
A médica Gabriela Campos de Oliveira também saiu
satisfeita com a celebração eucarística no prédio de O Liberal. “Eu acompanho o padre
Cláudio desde 2011 e eu gosto
muito da homilia dele, sempre sensata, coerente, uma
pregação realista, amorosa.
Ele não é moralista, ele prega
o amor”, enfatizou ela. “Eu
levo para casa, que a gente
está aqui todos neste mundo
para viver vários calvários e
na hora que a gente sabe que
isso tem um propósito junto
ao Senhor a gente se liberta.”
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