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devoção

Fiéis louvam São José

Procissão dos Lírios abre em Belém festividade em honra ao Patrono da Igreja e da Sagrada Família
mingos Marreiros com a avenida Visconde de Souza Franco. No trajeto, a imagem de São
José foi conduzida em meio a
orações e cânticos, momento
em que os devotos aproveitam
para renovar a fé com um lírio
nas mãos.
De acordo com o diácono
Francisco Damião, a tradição
da festividade ganha força a
cada ano. “É uma tradição desde quando era uma comunidade. Há oito anos, quando virou
paróquia, estamos mantendo

PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDADE
De 10 a 18/03 - 19h
Missas na matriz
Todos os dias, após a
missa,arraial
De 10 a 18/03 - 18h
Terço e novena
Dia 17/03 - 17h
Arrastão da juventude

de

(saída do Batistão - Doca.
Presença da Comunida-

Dias 17 e 19/03 - 8h
Café de São José

Cristo Alegria)

Dia 17/03 - 12h
Almoço de São José

De 10 a 19/03 - das 8h
às 22h
Venda da maniçoba de
São José

que representa essa confiança que Deus teve em São José
como patrono da Igreja e da
Sagrada Família”, detalhou o
diácono.
A professora Camila Alves (36) participa há quatro anos da procissão e faz
questão de estar acompanhada de sua mãe. “Trago
minha mãe há dois anos.
Faço parte do grupo das
mães que oram pelos filhos,
da Paróquia de São José. Estou lá semanalmente. Esse

a tradição, que sempre começa com a procissão dos lírios”,
explicou.
O lírio, explica o diácono,
representa ‘’a pureza do seu coração e a vitória da vida sobre a
morte. Representa a vitória dos
santos, a vitória de São José sobre o mundo, sobre o pecado e,
em Jesus Cristo, a vitória sobre
a morte’’.
“O lírio foi uma flor que apareceu no bastão de São José, na
escolha dele como esposo de
Maria. Cada fiel leva um lírio,

momento dos lírios é o início dessa festa linda que terá
muita oração”, contou.
A economista Carmem
Burle (61) é uma das devotas
do Cantinho da Misericórdia
e se emociona diante de tanta
devoção. “Somos apóstolos da
Divina Misericórdia. Fazemos
as obras espirituais e corporais. É uma grande devoção!
Ao meu ver, os lírios representam dedicação e retribuição
do amor que São José tem por
nós”, disse.

ary souza/amazônia

D

ezenas de devotos
participaram, ontem
de manhã, na avenida
Visconde de Souza Franco
(Doca), em Belém, da Procissão dos Lírios, que marca
a abertura da Festividade de
São José. A programação seguirá até o dia 19 de março,
dia do padroeiro.
Após uma missa celebrada
no Cantinho da Misericórdia,
na Doca, o cortejo saiu por volta das 10h, em direção à igreja
matriz, localizada na rua Do-

Dia 19/03 - 18h
Procissão de São José
(saída do shopping
Boulevard)

Devotos cumprem tradição e caminham juntos na Procissão dos Lírios

sermão

O Grupo O Liberal abriu as
portas para colaboradores e
a comunidade participar da
celebração da missa presidida pelo padre Cláudio Pighin,
que ocorre todos os domingos
nas dependências da empresa, na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em
Belém.
No sermão da cerimônia,
ontem, o padre ressaltou a
importância de Deus para

a humanidade. “Começamos o tempo da Quaresma.
As leituras nos mostram a
importância de Deus nas
nossas vidas. Deus é quem
conduz a humanidade. Não
podemos nos deixar iludir
pelo mundo, que não pode
nos salvar”, pregou. “Às vezes nós confundimos a obra
do maligno com a obra de
Deus”, acrescentou.
Após a leitura do capítu-

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO
DE BELÉM

lo 4, de Lucas, padre Pighin
também falou sobre as diversas vezes em que Jesus foi
tentado durante a vida, mas
resistiu.
As celebrações eucarísticas têm o objetivo estreitar os
laços de O LIBERAL com a comunidade do entorno. A missa é aberta a todos os interessados que só precisam dizer
na portaria que vai participar
da celebração.

MINISTÉRIO DA
DEFESA
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conforme Termo Ref. anexo I do Edital. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às
10:00h (Horário de Brasília), do dia 21 de março de 2019, Entrega das Propostas: 11
de março de 2019. Edital: Disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Maiores informações através dos Fone/fax: (91) 3243 – 1707/3204 – 9121.
ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA Ten Cel Int
Ordenador de Despesas do GAP-BE
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Padre Pighin alerta os cristãos para as tentações do mundo

Missa no Grupo Liberal congrega funcionários e vizinhos da empresa

