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de todas as cores
CÍRIO
Círio of all colors

Mauro Bonna 

Editor / Editor

Beth Mendonça 

Editora / Editor

Chegamos ao oitavo livro da nossa 

Coleção Círio, com a cidade de Belém 

comemorando seus 400 anos. Há quase 

uma década nossas publicações home-

nageiam, de diferentes maneiras e sob 

diversos ângulos, a mais importante e 

grandiosa festa dos paraenses.

A maior manifestação católica do 

mundo, patrimônio imaterial da huma-

nidade, é vivida com toda intensidade, 

emoção e muitas formas pelo povo do 

Pará e pelos visitantes. Na fé, na cultu-

ra, na arte, no almoço de domingo, no trabalho voluntário, no sacrifício da 
corda, no arraial, em cada romaria e 

sobretudo, no dia a dia. O Círio é rico 

em símbolos, tradições, religiosidade. O 

Círio é rico em tudo o que apresenta e 

representa. É rico em cores, a cidade se 

colore para recebê-lo.

O colorido da festa está no ambiente, 

nas ruas, nas casas, nas pessoas, nos re-

gistros retratados pelos fotógrafos, na 

arte e em cada promesseiro. Este ano, 

deitamos o olhar nas cores do Círio e di-vidimos o livro através dos significados 
dessas cores que encontramos na festa 

e o que cada uma delas representa. Fa-

lamos também sobre a década em que a 

Basílica foi elevada a Santuário e sobre 

o Congresso Eucarístico, que aconte-

ceu em Belém, este ano, pela segunda 

vez, além de todos os símbolos e ícones 

que envolvem o Círio. Mais um registro 

dedicado sobre esta fé que se renova a 

cada ano no coração dos paraenses.

We have reached the eighth book of our 

Círio Collection, with the city of Belém 

celebrating its 400th year. For nearly a 

decade our publications honor, in different 

ways and by different angles, the biggest 

and most important festivity of the people 

of Pará. The biggest catholic manifestation 

of the world, immaterial heritage of 

humanity, which is felt with all intensity, 

emotion and trough many ways by the 

people of the State and by the visitors. In 

faith, culture, art, on the Sunday lunch, on 

the volunteer work, in the sacrifice of the 
rope, in the Arraial, in each pilgrimage 

and  especially, on the day to day basis. 

The Círio is rich in symbols, traditions and 

religiousness. The Círio is rich in everything 

that it shows and represents. Is rich in 

colors, the city colors itself to welcome it. 

The colors of the festivity are in the 

environment, on the streets, houses, 

people, in the registrations taken by the 

photographers, in the art and in each 

pilgrim. This year, we have focused our 

vision on the colors of the Círio and we 

have divided the book trough the meanings 

of the colors which we have found in the 

celebration and what each one of them 

represents individually. Also we highlight 

the decade in which the Basilica was 

elevated to Sanctuary, also the Eucharistic 

Congress, that happen this year in Belém, 

for the second time, besides all of the 

symbols and icons that are involve in the 

Círio. Plus a sensitive record about the faith 

that renews itself each year in the hearts of 

the people of Pará.

Mauro Bonna e Beth Mendonça

Jornalistas, Especialistas em Marketing e Professores Universitários

Journalists, University Professors and Marketing Specialists
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Padre Luiz Carlos Maria Nunes 
Gonçalves 

Reitor da Basílica Santuário de Nazaré 

Rector Of The Sanctuary Basilica Of 

Nazareth 

“A Basílica é a morada de Nossa Se-

nhora de Nazaré e há 10 anos foi eleva-

da a Santuário. Sua relação com o Círio 

é especial. Para mim, é mais especial 

ainda, como reitor, viver o Círio e estar 

presente nesta data. A fé em Deus nos 

impulsiona a fazer o bem, e o Círio mos-

tra isso em cada gesto dos voluntários, 

dos promesseiros, do povo. Este livro é 

um presente para nós e para os paraen-

ses, um belo registro da maior e mais 

bela festa católica do mundo. Somos 

gratos ao Senhor e a Virgem de Nazaré 

pela graça de podermos participar des-

ta grande festa de amor e fé.”

“The Basilica is the house of Our Lady Of 

Nazareth and 10 years ago it was elevated to 

the position of Sanctuary. Its relation with the 

Círio is special. For me it is even more special, 

as rector, to live the Círio and be present in 

this occasion. Our faith in God propels us to do 

good and the Círio shows that in each gesture: 

of the volunteers, of the pilgrims and of the 

people. This book is a present for us and for 

the people of Pará, a wonderful registration 

of the biggest and most beautiful catholic 

festivity of the world. We are all thankful to 

the Lord and to the Virgin of Nazareth for 

the blessing of being able to take part in this 

festivity of love and faith.”

Roberto Mauro Santos de Souza

Coordenador do Círio

Círio Coordinator 

“Coordenar o Círio é uma missão abençoada e gratificante. Um trabalho 
que realizo com minha esposa e um gru-

po de casais, por amor a Nossa Senhora 

de Nazaré. Todo o esforço e dedicação 

renovam e fortalecem nossa fé. Não dá 

para imaginar um Círio sem cores, sem vida, sem luz, sem sonhos, sem flores. E 
a cada ano, as publicações da Coleção 

do Círio traduzem, com um olhar dife-

rente, essas emoções vividas por nós e 

por todos  aqueles que participam desta 

grande celebração.”

 “To be able to coordinate the Círio is a 

blessed and gratifying mission. A work that 

I perform in partnership with my wife and 

a group of married couples, for the love 

that we have in Our Lady Of Nazareth. All 

the commitment and dedication renew 

and strengthen our faith. It is impossible to 

imagine the Círio without colors, without 

life, without light, without dreams, without 

flowers. And each year, the publications 
of the  Círio Collection translate, with a 

different vision, these emotions experienced 

by us and by all of those that take part in this 

great celebration”.

Dom Alberto Taveira Corrëa

Arcebispo Metropolitano de Belém

Metropolitan Archbishop of Belém 

“O Círio inspira e encanta quem o vive de perto e é dificil defini-lo em palavras. 
‘Cores do Círio’ é mais uma publicação 

que faz isso de maneira delicada e bela, 

em textos e imagens, traduzindo como 

a festa acontece no coração das pesso-

as. Realmente, a fé não tem cor. É com 

orgulho que a Arquidiocese apoia esta 

coleção, todos os anos.”

 “The Círio inspires and enchants those 

who experience it closely and it is hard to be 

described in words. “Cores do Círio” (Colors 

of the Círio) is another publication that does 

that in a delicate and beautiful way, through 

texts and images, translating how the festivity 

happens in the heart of the people. Truly faith 

does not have color. It’s with great honour 

that the Archdiocese endorses this collection, 

every year”. 

Dom Irineu Roman 

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém

Auxiliary Bishop of the Archdiocese of 

Belém 

“Participo do Círio há 17 anos, quan-

do cheguei a Belém e não sei dizer qual 

me emocionou mais. Talvez, o de 2014 

tenha sido especial, pois foi ano em que 

fui ordenado bispo auxiliar. O Círio sem-

pre me emociona, e vê-lo retratado nos 

livros desta coleção, feito com sentimen-

to e sensibilidade, traduz um pouco do que significa a festa dos paraenses. De-

sejo vida longa a esta publicação e que os 

votos de fé e amor se renovem no Círio 

2016.”

“I have been taking part in the Círio for 17 

years, since I arrived in Belém and I can not 

say which one moved me the most. Maybe, 

the 2014 was special, because it was the 

year that I was Ordered Auxiliary Bishop. 

The Círio always touches me and to see it 

featured in the books of this collection, made 

with emotion and sensibility, translates what 

the festivity means to the people of Pará. 

I wish a long lifetime to this publication, 

and that the vows of faith and love may be 

renewed in the Círio 2016”. 
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TODOS OS CÍRIOS,
TODAS AS CORES
ALL THE CÍRIOS, ALL OF THE COLORS

Há 224 anos, Belém se veste de cores, 

luzes e fé. Neste par de séculos, o segun-

do domingo de outubro passou a ter um significado especial para os paraenses. 
Chuva de papel picado, foguetório, mú-

sica e milhões de pessoas se aglomeran-

do para chegar perto da pequena ima-

gem de pouco mais de 28 centímetros: 

Nossa Senhora de Nazaré.

A maior manifestação católica do 

mundo, o Círio de Nazaré, é a fes-

ta de todas as cores, de todas as ra-

ças e até mesmo de todos os credos. 

Uma festa que além de reunir todos 

os anos um número recorde de fiéis, 

curiosos, peregrinos, paraenses e 

gente do mundo inteiro, possui um 

número recorde também de procis-

sões: são doze ao todo. Uma festa que 

dura quinze dias, a chamada quadra 

nazarena, mas que começa muito an-

tes do fatídico segundo domingo de 

outubro: o Círio acontece a cada dia 

na vida de muitos paraenses.

For 224 years Belém dresses up with 

colors, lights and faith. During these couple 

of centuries, the second Sunday of October 

started to have a special meaning for the 

Paraenses (people from the State of Pará). 

Shredded paper rain, fireworks, music and 
millions of people agglomerating on the 

streets to come closer to an image with a little 

over 28 centimeters: Our Lady Of Nazareth.

The biggest catholic manifestation of the 

world, the Círio de Nazaré, is a festivity of all 

the colors, of all races and even of all beliefs. 

A festivity that besides gathering every year a 

record number of faithfuls, curious, pilgrims, 

paraenses and people from all over the world, 

has also a record number of processions: 

they are 12 overall. A festivity that lasts 

fifteen days, the so called quadra Nazarena 
(Nazarene Season), but it starts a long time 

before the second Sunday of October: the 

Círio happens each day in the lives of many 

paraenses.
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Belém se prepara durante o ano in-

teiro para o Círio. A Diretoria da Fes-

ta trabalha o ano inteiro para isso em 

cada detalhes. As 12 romarias,  a cria-

ção do manto, a confecção da corda, a 

decoração da berlinda, a peregrinação 

da imagem… O povo também: a criação 

dos objetos de cera, velas, brinquedos de miriti, fitinhas, as homenagens ao 
longo da procissão.

Belém se colore para outubro. As 

ruas se enfeitam, os cartazes do Círio 

pendem nas portas dos paraenses. Seja no colorido das fitas dos chapéus do 
Arraial do Pavulagem, nos trajes dos 

atores e do cenário do Auto do Círio ou 

nos brinquedos de miriti. Seja no verde 

que vai a mesa, no tradicional almoço 

do Círio, regado a jambu e maniva. O 

dourado da berlinda, das joias do Círio; 

o azul do céu que, como por milagre, 

dá trégua à habitual chuva da tarde no 

segundo domingo de outubro. O branco 

das chuvas de papel picado, dos lenços 

acenando no Recírio, das crianças vesti-

das de anjos.

O Círio também é colorido pela di-

versidade. Branco, mulato, negro, índio, 

paraenses ou não, caminham juntos, na 

corda ou simplesmente, seguindo a pro-

cissão. Não há distinção de classes e ra-

ças, como realmente deveria ser o mun-

do. Todos juntos num ato de devoção 

sem igual, ao puxar a corda que protege 

a Berlinda, ou ajudando com água, na 

cruz vermelha, voluntariamente, aque-

les que seguem o percurso. 

O Círio ilumina a cidade de luzes, 

nos foguetórios em homenagem a pa-

droeira, nas velas, nas luzes acesas nas 

janelas de cada casa por onde passa a 

procissão. Ele ilumina os olhos de cada 

promesseiro, de cada romeiro, que car-

rega em si a fé de dias melhores ou ape-

nas agradece aos milagres concedidos 

por Nossa Senhora. 

Belém prepares itself during a hole year 

for the Círio. The Board of the Festivity works 

the hole year for it in each detail. The 12 

pilgrimages, the creation of the cloak, the 

fabrication of the rope, the decoration of the 

berlinda, the image’s peregrination… And 

so do the people: the creation of the wax 

objects, candles, Miriti toys, the ribbons, the 

tributes during the procession. Belém colors 

itself for October. The streets are adorned, 

the Círio poster hangs on doors. May it be in 

the colors of the ribbons of the hats of Arraial 

do Pavulagem, on the costumes of the actors 

and  scenarios from the Auto do Círio , on the 

toys made from Miriti. Or may it be in the 

green that is served on the tables, during the 

traditional Círio lunch, with lots of jambú 

and maniva. The gold of the berlinda, or of 

the Círio jewels; the blue of the sky that, as 

by miracle, ceases the usual afternoon rain 

on the second Sunday of October or on the 

white from the shredded paper rain, the 

handkerchiefs that wave in the Recírio, the 

children dressed up as Angels.

The Círio is also colorful because of its 

diversity. White, mulatto, african, indian, 

paraenses or not, walking together, on the 

rope or simply following the procession. 

There are no class or race distinctions, as 

should be the hole world. All together in 

an act of devotion like no other, in the rope 

pulling the berlinda or helping others with 

water, in the Red Cross, volunteering or just  

following  the course.

The Círio lights up the city, during the 

fireworks in tribute of the Patroness, with 
the candles, with the lit lights in the windows 

of the houses where the pilgrimage passes 

by. It lights the eyes of each pilgrim, each 

faithful, that brings within the faith of better 

days or is just grateful for the miracles 

granted by Our Lady.
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Um verdadeiro arco-íris cultural. 

Rico e diverso, em 1994, o Círio foi re-

conhecido como Patrimônio Imaterial 

da Cultura Brasileira pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-nal (Iphan). E em 2013, finalmente ga-

nhou o reconhecimento que merecia: 

o de Patrimônio Cultural Imaterial da 

Humanidade, pela Organização das Na-

ções Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (Unesco). Ou seja: um pa-

trimônio imaterial e intangível do pla-

neta. Além do Círio, só outros três ele-

mentos brasileiros fazem parte da lista. 

Uma manifestação que já levou às ruas 

de Belém 2 milhões e 100 mil devotos, 

como em 2013, segundo o DIEESE.

No ano em que Belém comemora seus 

400 anos de fundação, o Círio 2016 

chega como mais um presente à cida-

de e aos paraenses. Que transforma o 

intangível, o invisível aos olhos em um 

espetáculo com recorde de público, no 

qual todos são protagonistas. O Círio é 

de todas as cores e ao mesmo tempo, de 

nenhuma: porque alma e fé não tem cor. 

O Círio é para todos, para sempre. 

A true cultural rainbow. Rich and diverse, 

in 1994, the Círio was nominated Immaterial 

Heritage of the Brazilian Culture by the 

Historic and Artistic Nacional Heritage 

Institution (Iphan). And in 2013, it finally 
gained the deserved recognition: of 

Immaterial Cultural Heritage of Humanity, 

by the a United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization 
(Unesco). In other words: an immaterial and 

intangible heritage of the planet. Besides the 

Círio only three other Brazilian elements are 

in that list. A manifestation that has already 

taken to the streets of Belém 2 million and 

100 thousand faithfuls, as in 2013, according 

to DIEESE (Department of Statistics and 

Socio-Economic Studies).

In the year that Belém celebrates its 

400th birthday, the Círio 2016 arrives as 

another gift to the city and its people . Which 

transforms the intangible, the invisible to the 

eyes, into a show with a record crowd and 

where everyone has a leading role. The Círio 

is of all colors and at the same time of none: 

because spirit and faith have no color. The 

Círio is for everyone, forever.
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VIOLETA
DEVOÇÃO, ESPIRITUALIDADE, FÉ
VIOLET DEVOTION, SPIRITUALITY AND FAITH



28 29

Há quem considere que o primeiro 

Círio de Nazaré tenha ocorrido em 

outubro de 1774, quando a imagem 

de Nossa Senhora fora recebida no 

Porto de Belém, após uma temporada 

em Portugal para completo restauro. 

A imagem foi acompanhada por fieis, 

bispos e demais autoridades religio-

sas, civis e militares em uma pequena 

romaria até a Capela, onde hoje está 

situada a Basílica Santuário. Mas foi 

apenas em 1792 que a Santa Sé, o Va-

ticano, autorizou que uma procissão 

fosse realizada anualmente em Belém 

do Pará, em homenagem à Nossa Se-

nhora de Nazaré.O primeiro Círio de Nazaré oficial 
aconteceu no ano seguinte, em 8 de se-

tembro de 1793. Era uma tarde de do-

mingo e a imagem de Nossa Senhora de 

Nazaré foi levada do Palácio do Governo 

em direção a capela erguida em home-

nagem à Virgem de Nazaré.A procissão não tinha uma data fixa 
no calendário e era realizada entre os 

meses de setembro e dezembro. Só a 

partir de 1854 o Círio começou a tomar 

a forma que conhecemos hoje. Neste 

ano, a procissão passou a ser realizada 

pela manhã e não mais a tarde. O ob-

jetivo era evitar as frequentes chuvas 

torrenciais do período vespertino. Em 

1882, o Bispo Dom Macedo Costa alte-

rou o trajeto da procissão e ela passou a 

sair da Igreja da Sé, no bairro da Cidade 

Velha. Em 1901, o Bispo Dom Francis-co do Rego Maia definiu que o Círio de 
Nazaré seria realizado no segundo do-

mingo de outubro, como acontece até 

os dias de hoje.

Some people consider that the first Círio 
de Nazaré occurred in October of 1774, when 

the image of Our Lady Of Nazareth was 

received in the docks of Belém, after a season 

in Portugual for a complete restoration. The 

image was accompanied by faithfuls, bishops 

and other religious authorities, civilians and 

military in a small pilgrimage to the chapel, 

where today lies the Sanctuary Basilica. But 

it was only in 1792 that the Holy See, the 

Vatican, authorized the annual procession 

in Belém do Pará, in honor of Our Lady Of 

Nazareth.

The first official Círio de Nazaré took place 
in the following year on September 8th 1793. 

It was a Sunday afternoon and the image 

of Our Lady Of Nazareth was taken from 

the Governor’s Palace to the chapel built in 

honor of the Virgin of Nazareth.

The pilgrimage did not have a specific 
date but it always took place between the 

months of September and December. Only 

in 1854 the Círio started to be celebrated 

with similarities to the one we know today. 

During this year the procession started to 

take place in the mornings instead of the 

afternoons. In 1882, the Bishop Dom Macedo 

Costa changed the route of the pilgrimage so 

it started to begin at the Sé Church (Belém’s 

Cathedral), in the Cidade Velha (Old Town) 

neighborhood. In 1901, the Bishop Dom 

Francisco do Rêgo Maia established that the 

Círio de Nazaré would be held on the second 

Sunday of October, as it is till nowadays.

OS PRIMEIROS CÍRIOS
THE EARLY CÍRIOS 
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Berlindas na procissão, no início do século 20. / Berlinda during procession in the beginning of the 20th century. Carro dos Milagres, em 1936. / Miracle cart, in 1936. Procissão do Círio no Largo de Sant’Anna. / Círio procession in Sant’ Anna Square.
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The devotion to Our Lady Of Nazareth in 

Pará started by the evangelization done by 

the Jesuit priests during the 17th century, in 

the region were the city of Vigia de Nazaré 

is situated, on the northeast of the State. But 

the legend of the apparition of the image of 

Our Lady in Belém has crossed generations 

and there isn’t a single devoutee that does 

not know the story of Plácido de Souza.

Up to this day, historians and churchgoers 

disagree about the origin of the legend and 

even about the true existence of Plácido, but 

what has been told for over 300 years is that 

A devoção à Nossa Senhora de Nazaré 

no Pará se deu a partir da evangelização 

dos Padres Jesuítas ainda no século 17, 

na região onde hoje está situado o mu-

nicípio de Vigia de Nazaré, no nordeste 

do estado. Mas a lenda da aparição da 

imagem de Nossa Senhora em Belém 

atravessa gerações e não há um só de-

voto que não conheça a história de Plá-

cido José de Souza.

Ainda hoje, historiadores e religiosos 

divergem sobre a origem e até sobre a 

A LENDA DA PADROEIRA
THE LEGEND OF THE PATRON SAINT

existência de Plácido, mas o que se con-

ta, há mais de 300 anos, é que no ano de 

1700, um caboclo chamado Plácido ca-

minhava pela região da antiga Estrada 

do Maranhão – localidade hoje corres-

pondente ao bairro de Nazaré, em Be-

lém –  quando, às margens do Igarapé 

do Murucutu, encontrou uma pequena 

imagem esculpida em madeira. Segun-

do a lenda, Plácido levou a imagem para 

a sua choupana, limpou-a e a colocou 

em um pequeno altar.

in the year of 1700, a man called Plácido 

was wondering trough the old Estrada 

do Maranhão – were today is situated the 

neighborhood of Nazaré, in Belém- when, in 

the margin of the Murucutu bayou he found 

a small image sculpted in wood. Tells the 

legend, that Plácido took it home, cleaned it 

and placed it in a small altar.
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No dia seguinte a imagem desapare-

ceu da casa de Plácido. O caboclo, então, 

resolveu retornar ao local onde a havia 

encontrado e, para a sua surpresa, ela 

estava lá, no mesmo lugar. Plácido levou 

a imagem para a sua casa novamente. 

Mas ela voltou a desaparecer repetidas 

vezes e ele sempre a encontrava às mar-

gens do igarapé. Plácido interpretou o 

acontecimento como um sinal divino 

e resolveu erguer, no local para onde a 

imagem retornava, uma pequena capela 

para abrigá-la e prestá-la devoção. 

A história de Plácido e da imagem ga-

nhou fama na cidade, atraiu curiosos, 

novos devotos e chamou a atenção do 

governador Francisco da Silva Couti-

nho, que determinou que a imagem fos-

se removida do local e levada à capela do Palácio do Governo, onde ficou sob 
constante vigilância da guarda do palá-

cio. Como não poderia ser diferente, a 

imagem também desapareceu do palá-

cio e reapareceu no seu lugar de origem: 

na pequena capela erguida às margens 

do Murucutu. A partir daí a devoção se tornou oficial e a imagem permanece 
no mesmo local até os dias de hoje, em 

seu altar na Basílica Santuário de Nossa 

Senhora de Nazaré, erguida no mesmo 

local da antiga capela. 

On the next day the image had 

disappeared from Plácido’s house. So he 

decided to go back to the place where he had 

found it, and for his surprise it was there, in 

the same place. Plácido took the image to 

his home again. But it kept vanishing time 

and time again and he would always find it 
on the margin of the bayou. Plácido took it 

as a Devine sign and decided to build, in the 

place where it returned to, a small chapel for 

shelter and devotion of the image.

The story about Plácido and the image 

spread around town, attracting inquisitors, 
new worshippers and the attention of the 

Governor of the State Francisco da Silva 

Coutinho, which ordered the image to be 

removed from the place and taken to the 

chapel of the Governors Palace, where it was 

maintained under the constant vigilance of 

the Palace Guardsmen. But the image also 

disappeared from the Palace reappearing in 

its original place: in the small chapel built 

on the margins of the Murucutu. From that 

point on the devotion was official; and the 
image is still in the same place, in the altar 

of the Sanctuary Basilica of Our Lady Of 

Nazareth, built in the exact spot where the 

old chapel used to be.
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A imagem original, também chamada 

de imagem do “achado”, acompanhou as 

procissões do Círio até o ano de 1968 

e a preocupação em mantê-la segura e 

longe de fatores que pudessem dete-

riorá-la fez surgir a necessidade de se 

confeccionar uma réplica, que acompa-

nharia o Círio a partir do ano seguinte, enquanto a original ficaria guardada em 
um altar na Basílica de Nazaré.

Em 1971, Nossa Senhora de Nazaré 

foi proclamada padroeira dos paraen-

ses, rainha da Amazônia e patrona do 

Estado do Pará, devendo o governa-

dor do estado prestar-lhe honras de 

estado anualmente. 

The original image, also known as the 

image of the “achado” (finding), joined 
the Círio pilgrimage until 1968 but the 

concern about keeping it safe and away 

from damaging factors led to the necessity 

of manufacturing a replica, that would take 

its place in the next Círio, while the original 

would be safely guarded in the altar of the 

Basilica.

In 1971, Our Lady Of Nazareth was 

proclaimed Patroness of the people of Pará, 

Queen of the Amazon and Patroness of the 

State of Pará, being the Governors duty to 

render it State honors annually.

The substitution of the image of Our Lady 

Of Nazareth, in 1967, caused controversy, 

as the replica was too different from the 

A IMAGEM
THE IMAGE

A substituição da imagem de Nossa 

Senhora de Nazaré, em 1967, causou  

polêmica, pois a réplica era bastante 

diferente da imagem original. Em 1973 

uma nova réplica foi encomendada. 

Com cerca de 40 cm de altura, 12 cm 

a mais que a original. A nova imagem 

ganhou traços da mulher portuguesa e 

da índia amazônida, o que causou ainda mais identificação da devoção nazarena 
com o povo amazônico. Esta nova répli-

ca, chamada de “imagem peregrina” é a 

que acompanha o Círio desde então e 

permanece guardada na capela do Co-

légio Gentil Bitencourt, localizado a al-

guns metros da Basílica Santuário.

original image. In 1973 a new replica was 

ordered. With around 40 cm of hight, 12 

cm more than the original. The new image 

gained Portuguese and Indigenous features, 

which caused even more identification of 
the Nazarene devotion with the Amazon 

people. This new replica, called “imagem 

peregrina” (peregrination image) is the one 

that accompanies the Círio ever since and 

it is kept at the chapel of Gentil Bitencourt 

School which is situated just a few meters 

from the Sanctuary Basilica.
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The original image has a special place 

inside the Sanctuary Basilica, the Glória 

(Glory), and it is kept in a glass dome in 

the highest place of the principal altar 

of the church, surrounded by a wreath of 

Angels. During the celebration of the Círio 

de Nazaré, the image is taken down from 

the Glória to the main altar and there it 

stays for 15 days closer to the faithfuls. 

Since it stopped taking part in the Círio, in 

the Berlinda (type of cart that carries holy 

images), the original image has only left the 

Sanctuary Basilica twice. The first time in 
1980, during the visit of Pope John Paul II to 

Belém. And the second time in 1992 when it 

accompanied the Círio de Nazaré due to the 

celebration of  Círio number 200.

A imagem original possui um lugar 

especial dentro da Basílica Santuário, o Glória, e fica guardada em uma cúpula 
de vidro no alto do altar principal da 

igreja, cercada por uma coroa de anjos. 

Durante os festejos do Círio de Nazaré, 

a imagem desce do Glória para o altar 

principal e permanece por 15 dias mais perto dos fiéis. Desde que deixou de 
acompanhar o Círio, na Berlinda, a ima-

gem original só saiu da Basílica Santu-

ário por duas vezes. A primeira foi em 

1980, durante a visita do Papa João Pau-

lo II a Belém. A segunda foi em 1992, 

quando a imagem original acompanhou 

o percurso do Círio de Nazaré em come-

moração ao Círio de número 200.
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O Círio começa e termina em duas 

joias da arquitetura sacra no Brasil. 

Ainda na madrugada de sábado, antes 

do domingo do Círio, a imagem pere-

grina é levada à Catedral Metropolitana 

de Belém, a Igreja da Sé, no bairro da 

Cidade Velha. O templo atual tem mais 

de 250 anos e começou a ser construído no final da primeira metade do século 
18. Alguns anos depois do início de sua 

The Círio begins and ends in two sacred 

architectural jewels of Brazil. On Saturday’s 

early morning, before the Sunday of the 

Círio, the peregrination image is taken to 

the Metropolitan Cathedral of Belem, the 

Sé Church, in the Old Town neighborhood. 

The temple has over 250 years and started 

to by built at the end of the first half of the 
18th century. A few years after the beginning 

of its construction, the building site was 

undertaken by the Italian architect Antônio 

A IGREJA DA SÉ E A 
BASÍLICA SANTUÁRIO DE 
NAZARÉ
SÉ CHURCH AND SANCTUARY BASILICA OF NAZARETH 

construção, as obras foram assumidas 

pelo arquiteto italiano Antônio Landi, 

que acrescentou à fachada barroca da 

igreja duas torres inspiradas na região 

da Bolonha, na Itália, remetendo à ori-

gem do arquiteto. Na sua parte externa 

destaca-se ainda o frontão acompanha-

do de pináculos piramidais neoclássi-

cos e ao centro, no nicho, uma imagem 

de Nossa Senhora. 

Landi, that added to the baroque façade 
of the church two towers inspired by the 

region of Bolonha, in Italy, referring to the 

architect’s background. On its exterior the 

highlights are the pediment along with the 

neoclassical pyramidal spires and at the 

center, in the alcove, the image of Our Lady.
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No interior da igreja, 10 alteres late-

rais abrigam obras de importantes ar-

tistas europeus do século 18. O templo 

também possui vitrais de grande valor 

artísticos, candelabros de bronze, o 

atual altar encomendado diretamente 

à Roma no século 19 e o maior órgão 

da América Latina, de origem francesa, 

instalado na igreja por volta de 1882.

Depois de aproximadamente 3,6 km 

de procissão, o Círio de Nazaré chega à 

Praça Santuário, no Bairro de Nazaré. 

A Praça faz parte do conjunto arquite-

tônico de Nazaré que tem como prin-cipal edificação a Basílica Santuário de 
Nazaré, construída a partir de 1909, 

pelos Padres Barnabitas, no mesmo lu-

gar onde Plácido teria achado a imagem 

de Nossa Senhora de Nazaré há mais 

200 anos. A igreja chama a atenção 

pela grande quantidade de mármore e 

granito utilizadas em sua construção. 

É uma réplica da Basílica de São Paulo, 

de Roma, em tamanho menor e com o 

acréscimo de duas torres de 42 metros 

de altura cada, exigência da Prefeitura 

de Belém na época. 

Seu estilo passeia entre o eclético e 

neoclássico e seu mobiliário é composto 

por dezenas de obras de artes como vi-

trais, medalhões, candelabros de bron-

ze, lampadários venezianos e estátuas 

em mármore. A fachada conta com uma 

escadaria de pedra portuguesa e dois 

declives em granito escuro. No fron-

tão triangular, um painel em mosaico 

apresenta a imagem de Nossa Senhora 

de Nazaré como Rainha da Amazônia. 

No cenário amazônico, ela está acom-

panhada por índios, negros, mestiços, jesuítas, capuchinhos, além de figuras 
históricas como Pedro Álvares Cabral, 

o caboclo Plácido e outras autoridades 

civis e religiosas que fazem parte da his-

tória do estado e da cidade de Belém.

In the church’s interior, 10 lateral altars 

hold important  artworks from renowned  

European artist from the 18th century. The 

temple also has stained-glass windows from 

great artists, bronze chandeliers, the current 

altar which was ordered directly from Rome 

on the 19th century and the biggest organ of 

Latin America, of French origin, installed in 

the church around 1882.

After approximately 3,6 km of procession, 

the Círio de Nazaré arrives at the Sanctuary 

Square, in the neighborhood of Nazaré. The 
Square belongs to the architectural complex 
of Nazaré that has as its main building the 

Sanctuary Basilica of Nazareth, built in 

1909, by the Barnabit Fathers, in the same 

place where Plácido would have found the 

image of Our Lady of Nazareth 200 years 

ago. The church stands out by the great 

quantity of marble and granite used in its 
construction. It is a replica of the Saint Paul’s 

Basilica, in Rome, in a smaller size and with 

the addition of two towers measuring 42 

meters of hight, demanded by the Town Hall 

of Belém at the time.

It’s style is between eclectic and 

neoclassical and its furniture is composed 

by dozens of art works such as stained-glass 

windows, medallions, bronze chandeliers, 

Venetian lamps and marble statues. The 

façade has a Portuguese stone staircase 
and two dark granite slopes. On the 

triangular pediment, a mosaic panel shows 

the image of Our Lady Of Nazareth as 

Queen of the Amazon. In the Amazonian 

scene, she appears surrounded by Indians, 

Africans, Mestizos, Jesuits, Capuchins, 

besides historical figures like Pedro Álvares 
Cabral, Plácido and other civil and religious 

authorities that are a part of the history of 

the State and of the city of Belém.
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10 anos de Santuário 10 years of the Sanctuary

Em 1923, ainda em fase de ornamen-

tação, o templo em honra à Nossa Se-

nhora de Nazaré recebeu o título de Ba-

sílica, por meio de decreto da Santa Sé, 

em Roma. Mais de 80 anos depois, em 

31 de maio de 2006, em reconhecimen-

to à sua importante atividade evangeli-

zadora na Amazônia e no Brasil, sendo ponto de peregrinação de fiéis de todos 
as partes do mundo, a igreja foi elevada 

à categoria de Santuário Mariano Ar-

quidiocesano e passou a denominar-se 

Basílica Santuário de Nossa Senhora de 

Nazaré. Em 2016, faz 10 anos que a Ba-

sílica foi elevada a Santuário, prova do 

reconhecimento das atividades pasto-

rais destinadas aos devotos, vindos de 

todos os recantos de dentro e fora do estado, intensificando, assim, a ativida-

de evangelizadora no local.

EM NÚMEROS

62 metros de comprimento;

20 metros de altura;

24 metros de largura;

04 torres;

05 naves;

11 altares;

09 sinos eletrônicos;

40 colunas;

54 vitrais;

28 medalhões;

19 estátuas;

24 lampadários;

01 Órgão com 3 teclados e 1100 tubos.

In 1923, still in the decoration phase, the 

temple in honor of Our Lady Of Nazareth 

received the title of Basilica by a decree 

from the Holy See, in Rome. Over 80 years 

later, on May 31st 2006 in recognition to its 

important evangelical activity in the Amazon 

and in Brazil, being a pilgrimage spot for 

people from all over the world, the church 

was raised to the category of  Sanctuary 

Archdiocesan Marian and started to be 

called Sanctuary Basilica of Our Lady Of 

Nazareth. In 2016, it will complete 10 years 

since the Basilica was elevated to Sanctuary, 

proof of the pastoral activities dedicated 

to the worshippers, that come from in and 

out of the State, intensifying the evangelical 

activities of the place.

IN NUMBERS

62 meters of length

20 meters of height 

24 meters of width 

04 towers

05 naves

11 altars

09 electric bells 

40 pillars

54 stained-glass windows

28 medallions 

19 statues 

24 lamps

01 organ with 03 keyboards and 1100 tubes
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Os Vitrais do Círio – Basílica Santuário
Stained-glass Windows of the Círio – Sanctuary Basílica

Monge Abade Romano
Roman Abbot Monk

A Cabana de Plácido
Plácido’s Hut

A Ermida de Antônio Agostinho
The Hermitage of Antonio Agostinho

A Igreja de Taipa
The  Rammed Earth Church

O Círio com a Berlinda
Círio and the Berlinda

Dom Fuás Roupinho
Dom Fuas Roupinho

Plácido Encontra a Imagem
Plácido Finds the Image

O Primeiro Círio
First Círio de Nazaré

Milagre do Barco
Miracle of the Boat

Matriz em Alvenaria, 1884
Masonry Main Church, 1884
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BRANCO
PAZ, FÉ, PUREZA
WHITE PEACE, FAITH, PURITY
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AS 12 PROCISSÕES

O Círio de Nazaré é bem mais que a 

grande procissão do segundo domin-

go de outubro. Em 18 dias de festa são 

pelo menos 12 romarias que abraçam 

a Região Metropolitana de Belém, 

congregando pessoas, aproximando 

distâncias, levando esperança e re-

novando, em cada passagem, a fé do 

povo paraense. Aqui, mostramos uma 

a uma, na ordem em que acontecem.

THE 12 PROCESSIONS

The Círio de Nazaré is much more than 

a great procession on the second Sunday 

of October. During the 18 days of festivities 

there are at least 12 pilgrimages that 

embrace the metropolitan region of Belém, 

uniting people, reducing  distances, bringing 

hope and renewing, on each passing, the 

faith of the people of Pará. Here we will show 

each one in the correct order.
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TRASLADO PARA 
ANANINDEUA

ROMARIA RODOVIÁRIA

Traslado to Ananindeua

Highway Pilgrimage 

Tudo começa na sexta-feira que ante-

cede o Círio, quando a imagem é condu-

zida em carro aberto até a Igreja Matriz 

de Ananindeua, município vizinho a Belém. Na primeira procissão oficial do 
Círio de Nazaré, a imagem é conduzida 

pelas ruas de Belém em carro aberto, 

recebendo homenagens por onde pas-

sa, sendo acompanhada por motoristas, 

motociclistas e até ciclistas, em um tra-

jeto de aproximadamente 49 km per-

corridos em oito horas.

A imagem peregrina passa a noite na 

igreja matriz de Ananindeua em vigília, 

e na manhã de sábado, bem cedinho, sai 

novamente em carro aberto para um 

percurso de 24 km até o trapiche do 

distrito de Icoaraci onde já é aguardada por centenas de fieis que participaram, 
mais cedo de uma missa campal para 

recepcionar a imagem.

Everything starts on the Friday before 

the Círio, when the image is conducted 

in an open car to the main church of 

Ananindeua, neighbor city of Belém. In 

the first official procession of the Círio de 

Nazaré, the image is taken by the streets 

of Belém in an open car, receiving tributes 

throughout its way, being escorted by 

drivers, motorcyclists and even cyclists, in 

an itinerary which has approximately 49 

km and is covered in eight hours.

The peregrine image spends the night in 

the main church of Ananindeua in vigil, and 

on Saturday morning, really early, it goes 

once more in a open car on a journey of 24 km 

until the pier of the district of Icoaraci where 

it is awaited by hundreds of faithfuls that 

attend, earlier, an outdoor mass to welcome 

the image.

ROMARIA FLUVIAL
Fluvial Pilgrimage

Introduzida em 1986 às procissões ofi-
ciais do Círio de Nazaré, a Romaria Flu-

vial é um dos mais bonitos e importantes 

eventos da festividade de Nazaré. Reali-

zada sempre na manhã do sábado que 

antecede o domingo do Círio, ela dura 

cerca de duas horas e percorre aproxi-

madamente 18 km em um navio da Ma-

rinha Brasileira, navegando pela Baía do 

Guajará entre o Trapiche de Icoaraci e a 

Escadinha do Cais do Porto, em Belém. 

Conhecido também como Círio Fluvial, 

este é o momento no qual a população 

ribeirinha presta sua homenagem à Nos-

sa Senhora de Nazaré e centenas de em-

barcações acompanham a imagem pelo 

rio durante toda a procissão.

Added to the official processions of 
the Círio de Nazaré in 1986, the Fluvial 

Pilgrimage is one of the most beautiful and 

important events of the Nazarene festivity. 

Always on Saturday morning, one day 

before the Círio, with a two hour travel time 

covering approximately 18 km in a ship of 

the Brazilian Navy, navigating through the 

Guajara Bay between the pier of Icoaraci and 

the Escadinha do Cais do Porto (stairs of the 

docks), in Belém. Also known as Fluvial Círio, 

this is the time when the people that live by 

the riverside pay their tribute to Our Lady Of 

Nazareth and hundreds of boats follow the 

image trough the hole procession.
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MOTORROMARIA
Motorcycle Pilgrimage

Ao chegar na Escadinha do Cais do 

Porto, a imagem peregrina de Nossa Se-

nhora de Nazaré é recebida com honras 

de chefe de estado e novamente coloca-

da em um andor em carro aberto onde 

segue em procissão até o Colégio Gentil 

Bitencourt, no bairro de Nazaré. Esta 

procissão é acompanhada por milhares 

de motoqueiros que escoltam a imagem 

no trajeto de pouco mais de 2,5 km. 

After it arrives at the stairs of the docks, the 

peregrine image of Our Lady Of Nazareth is 

received with head of state honors then it is 

put again in an open car and is conducted in 

procession to the Gentil Bittencourt School, 

situated in the neighborhood of Nazaré. 

This pilgrimage is followed by thousands of 

motorcyclists that escort the image in a route 

that is a little over 2,5 km.

TRASLADAÇÃO
Trasladação 

É a segunda maior e mais importante 

das procissões do Círio em número de ro-meiros. No final da tarde de sábado, a ima-

gem peregrina deixa a capela do Colégio 

Gentil Bittencourt e segue em sua berlinda 

para uma procissão noturna cheia de luz: 

a luz das velas carregadas pelos romei-

ros, a luz da berlinda iluminada, seguida 

por um milhão de pessoas, a luz nos olhos 

de quem se encanta com tanta beleza ou 

quem espera por uma graça. A trasladação 

encanta pois é o último anúncio de que um 

novo Círio está para começar. No caminho, 

as homenagens surgem em forma de cân-ticos, fogos de artifício, chuvas de pétalas, 
de papel picado. A famosa homenagem 

dos estivadores conta com quase 20 minu-tos de show de fogos de artifício. Artistas 
como Leila Pinheiro, Fafá de Belém, Padre 

Fábio de Melo cantam em seus camaro-

tes armados especialmente para a data. 

Depois do Círio, é a única procissão que 

também possui a corda, um dos grandes símbolos de sacrifício e fé da romaria. Na 
corda é curioso observar a predominância 

de jovens promesseiros que buscam ou 

agradecem a iluminação de Nossa Senhora 

de Nazaré na abertura de caminhos para o 

futuro, seja no vestibular, em um concurso 

ou no empreendedorismo. 

It is the second procession in size and 

importance. On the last hours of the 

Saturday afternoon the peregrine image 

leaves the chapel of the Gentil Bittencourt 

School and follows in the berlinda on a 

nocturnal procession full of light: the light of 

the candles carried by the pilgrims; the lights 

in the berlinda, folllowed by one million 

people; the light in the eyes of those that 

are fascinated with such beauty or of those 

that await for a miracle. The Trasladação 
fascinates as it is the last announcement 

that a new Círio is about to arrive. Along the 

way the tributes are made trough songs of 

praise, fireworks, rain of flower petals and 
shredded paper. The famous tribute of the 

dockers has a 20 minute firework display. 
Artists such as Leila Pinheiro, Fafá de Belém 

and Father Fábio de Melo sing in their 

cabins specially assembled for the occasion. 

Besides the Círio, it is the only occasion that 

possesses the rope, one of the big symbols 

of sacrifice and faith of the pilgrimage. In 
the rope it is curious to observe a majority 

of young pilgrims that search or thank 

the illumination of Our Lady Of Nazareth 

towards their future, either because of their 

entry in an university or because they excel 

in a public tender or in an entrepreneurship.
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CÍRIO
The Círio de Nazaré 

Na manhã do segundo domingo de 

outubro, Belém amanhece diferente. O 

badalar dos sinos da Igreja da Sé anun-

ciam: é Círio outra vez! Pessoas vestem 

branco e saem de suas casas com os pés 

descalços. Entregam-se a maior festa do 

povo paraense. São pagadores de pro-

messas, voluntários, pessoas que vem 

de longe só para acompanhar a roma-

ria, representantes de outras religiões 

que se unem à comunidade cristã ca-

tólica para vivenciar e sentir a força do 

Círio de Nazaré.

No trajeto de aproximadamente 3,6 

km entre a Catedral Metropolitana e a 

Basílica Santuário de Nazaré, todos são 

tocados por uma atmosfera que invade 

e preenche a alma de fé e solidariedade. Por todo o caminho, fogos, flores, cânti-
cos, lágrimas, agradecimentos, súplicas, 

On the morning of the second Sunday of 

October, Belém dawns differently. The ringing 

of the bells of the Sé Church announce: it is 

Círio again! People dress in white and leave 

their houses barefooted. They surrender 

themselves to the biggest festivity of the 

people of Pará. They are pilgrims, volunteers, 

people that come from far to join the 

pilgrimage and representatives from other 

religions that join the Christian Catholic 

community to experience and feel the power 

of the Círio de Nazaré.

During the procession that covers 

approximately 3,6 km between the 

Metropolitan Cathedral and the Sanctuary 

Basilica of Nazareth, all are touched by an 

atmosphere that invades and fulfills the soul 
with faith and compassion. Throughout the 

way, fireworks, flowers, songs of praise, tears, 
gratitude, prayers and penitence amidst 

the joy makes the principal procession of 

penitência em meio a alegria fazem da 

principal procissão do Círio, uma das 

mais fortes e envolventes manifesta-

ções de fé em todo o mundo, um fenô-

meno impossível de ser explicado. 

Há quem diga que o Círio precisa ser 

vivido, sentido de perto para ser enten-

dido, pois é impossível passar indife-

rente à energia emanada pela imagem 

de Nossa Senhora de Nazaré e de mais 

de 2 milhões de pessoas. 

Além da corda que protege a berlinda, 

sempre decorada especialmente para a 

romaria, há a presença dos carros das 

promessas, o carro dos milagres e o car-

ro dos anjos. O Círio é a maior manifes-

tação católica do mundo e foi elevado a 

Patrimônio Imaterial da Humanidade, 

pela Unesco, em 2013, tamanha sua im-

portância cultural.

the Círio, one of the strongest and most 

captivating manifestations of faith in the 

world, an unexplainable phenomenon.

Some say that the Círio has to be lived, 

sensed closely to be understood, because 

it is impossible to go by indifferent to the 

energy emanated by the image of Our Lady Of 

Nazareth and by more than 2 million people.

Besides the rope that protects the berlinda, 

always decorated specially for the procession, 

there are also the promise carts, the miracle 

cart, the angel cart. The Círio is the biggest 

catholic manifestation of the world and it was 

named Immaterial Heritage of Humanity, by 

Unesco, in 2013, due to its importance.
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CICLORROMARIA ROMARIA DA JUVENTUDE
Cilorromaria Youth Pilgrimage

Na manhã do sábado posterior à 

grande procissão do Círio é realizada 

a Ciclorromaria, uma homenagem dos 

ciclistas de Belém. Com saída da Praça 

Santuário, no bairro de Nazaré, o trajeto 

de 9 km é diferente em todos os anos, a 

procissão é acompanhada por milhares 

de ciclistas e entrou para o calendário 

de eventos do Círio de Nazaré em 2004.

No mesmo sábado, ao entardecer, é 

a vez da juventude cristã prestar a sua 

homenagem à Nossa Senhora de Naza-

ré em uma procissão bem alegre e cheia 

de vigor, animada por um trio elétrico: 

é a Romaria da Juventude. A tradição foi 

iniciada em 2001, e o ponto de partida 

é sempre uma igreja ou comunidade 

católica de Belém, diferente a cada ano, 

por isso a Romaria da Juventude não 

tem um percurso ou tempo de duração definido. A Praça Santuário é o pon-

to de chegada da procissão que reúne 

milhares de jovens católicos, a maioria 

engajados em movimentos e pastorais 

de juventude das igrejas da região me-

tropolitana de Belém.

On the Saturday morning subsequent to the 
Círio procession the ciclorromaria is held, a 

tribute from the cyclists of Belém. Starting at 

the Sanctuary Square, in the neighborhood 
of Nazaré, it covers 9 km and it has a 

different course every year, the pilgrimage is 

accompanied by thousands of cyclists and has 

entered the calendar of oficial events of the 
Círio de Nazaré since 2004.

On the same Saturday, at sunset, it is 

time for the Christian Youth to pay their 

tribute to Our Lady Of Nazareth in a happy 

pilgrimage full of energy, led by an electric 

trio: it’s the Youth Pilgrimage. The tradition 

began in 2001, with the starting point 

being a church or catholic community of 

Belém, which changes every year. That is 

why the Youth Pilgrimage does not have 

an established course or time. The arriving 

point is the Sanctuary Square that gathers 
thousand of young Catholics, of which the 

majority are engaged in youth ministries 

or movements of the churches in the 

metropolitan region of Belém.

ROMARIA DAS CRIANÇAS
Children’s Pilgrimage

No domingo posterior ao Círio aconte-

ce a Romaria das Crianças. Milhares de 

pequenos devotos, muitos travestidos 

de anjos, acompanham com os pais e a 

família, o andor com a imagem de Nos-

sa Senhora de Nazaré em um trajeto de 

pouco mais de 3,5 km que dura cerca de 

duas horas. O Círio das Crianças ocorre 

desde 1990 e além do crescimento do 

número de participantes da procissão a 

cada ano, nota-se também a crescente 

presença de idosos que preferem trocar 

a trasladação e o Círio, mais desgastan-

tes e lotadas, pela romaria infantil, bem 

mais tranquila.

On the following Sunday to the Círio the 

Children’s Pilgrimage takes place. Thousands 

of little pilgrims, several dressed up as Angels, 

follow with their parents, the paso with the 

image of Our Lady Of Nazareth in an itinerary 

with little over 3,5 km that lasts for about 

two hours. The Children’s Pilgrimage happens 

since 1990 and besides the increasing number 

of participants each year, it is noticeable the 

growing presence of elderly people which 

prefer this pilgrimage which is much more 

peaceful, than the Círio or Trasladação which 
are more stressful and crowded.

ROMARIA DOS 
CORREDORES
Runner’s Pilgrimage 

É a mais recente das romarias oficiais 
do Círio de Nazaré. Foi introduzida no 

calendário da festa em 2014 e ocorre no 

segundo sábado posterior à procissão 

do Círio. Com um trajeto de aproximada-

mente 9 km, a Romaria dos Corredores é 

realizada em forma de trote, uma corrida 

em baixa velocidade sem caráter compe-

titivo, cronometragem ou premiação. A 

Praça Santuário é o ponto de partida e 

de chegada da procissão.

It is the youngest of the official pilgrimages 
of the Círio de Nazaré. It was inserted in the 

calendar of the festivities in 2014 and it takes 

place on the second Saturday after the Círio 

procession. With a 9 km route approximately, 

the runner’s pilgrimage is performed in a jog 

trot, a low speed race of a non competitive 

character with no timing or award. The 

Sanctuary Square is the beginning and ending 
point of this pilgrimage.
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PROCISSÃO DA FESTA DE NAZARÉ RECÍRIO
The Nazareth’s Festivity Pilgrimage Recírio

É a penúltima e terceira mais antiga 

das procissões pertencentes às festivi-

dades do Círio de Nazaré. No segundo 

domingo após a grande procissão, a Di-

retoria da Festa e as comunidades que 

fazem parte da Basílica Santuário reú-

nem-se em uma missa campal na Praça Santuário. Ao final da missa, conduzem a 
imagem peregrina até uma das comuni-

dades pertencente à Basílica Santuário. 

Todos os anos uma comunidade é con-

templada e a procissão é uma espécie 

de confraternização destas comunidade 

em agradecimento a realização de mais 

um ano de festividades em homenagem 

à Nossa Senhora de Nazaré.

Na segunda-feira seguinte, 15 dias 

depois da grande procissão do Círio, é 

a hora do povo paraense se despedir 

e prestar suas últimas homenagens à 

imagem peregrina de Nossa Senhora de 

Nazaré. O Recírio, a última das 12 pro-cissões oficiais, é o encerramento dos 
festejos e é acompanhado por milhares 

de pessoas. Possui o menor percurso 

de todas as romarias: são apenas 250 

metros entre a Basílica Santuário e o 

Colégio Gentil Bittencourt, para onde a 

imagem é levada para ser guardada até 

o ano seguinte. Uma das imagens mar-

cantes do Recírio é ver os romeiros ace-

nando lenços brancos para se despedir 

da padroeira.

It is the second-to-last and the third eldest 

procession of the Círio de Nazaré festivity. 

On the second Sunday after the grand 

procession, the Board of the Festivity and the 

communities that belong to the Sanctuary 

Basilica gather in an outdoor mass in the 

Sanctuary Square. At the end of the mass , 
they conduct the peregrine image to one of 

the communities that belong to the Sanctuary 

Basilica. Every year a different community 

is chosen and the procession is a kind of 

fraternizing of these communities in gratitude 

to the accomplishment of another year of 

festivities in honor of Our Lady Of Nazareth.

On the following Monday, 15 days after the 

grand procession of the Círio, it is time for the 

people of Pará to say their farewell and pay 

their last tributes in honor of the peregrine 

image of Our Lady Of Nazareth. The Recírio, 

the last of the 12 official processions, is the 
closure of the festivities and it is attended 

by thousands of people. It has the smallest 

distance of all the processions: it is only 250 

meters from the Sanctuary Basilica to the 

Gentil Bittencourt School, to where the image 

is taken to be kept till the next year. One of the 

memorable moments of the Recírio is when 

the pilgrims wave white handkerchiefs as they 

say their good byes to their Patroness. 
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VERMELHO
CORAÇÃO, PAIXÃO, FORÇA, MOTIVAÇÃO
 RED HEART, PASSION, STRENGTH, MOTIVATION.
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Um dos maiores e mais fortes sím-

bolos da procissão do Círio de Nazaré 

foi introduzido à procissão por mero 

acaso. Em 1855, o Círio foi realizado 

em meio a uma forte chuva e a berlin-da, que era puxada por animais, ficou 
atolada em uma rua sem pavimenta-

ção. Um comerciante da orla de Belém 

improvisou uma corda para que a ber-

linda fosse puxada do atoleiro e a pro-

cissão pudesse seguir seu percurso. 

Desde então a diretoria da festa pas-

sou a levar corda como precaução. A 

corda só passou a fazer parte do Círio oficialmente em 1885. De lá pra cá ela 
cresceu não somente em extensão, mas 

em importância simbólica.

A corda do Círio já foi produzida em 

estados como a Paraíba e Bahia. Desde 

2014, ela é uma doação que viaja 3.700 

km desde a cidade de Penha, no norte de 

Santa Catarina, até Belém. O serviço de 

transporte também é voluntário. Feita 

em sisal torcido em três pernas, a cor-

da mede 800 metros de comprimento e 

possui 50 milímetros de diâmetro. Meta-

de dela é usada na procissão da traslada-

ção, no sábado à noite, e a outra metade 

na grande procissão de domingo.

Acompanhar o Círio na corda é uma 

demonstração de força para suportar 

grande sacrifício em uma missão de 

gratidão pela graça alcançada. De pés 

descalços, as mãos dos promesseiros 

se entrelaçam em uma redenção cole-

tiva que aproxima de alguma forma o 

homem de sua própria santidade. Ho-

mens e mulheres de todas as origens 

e motivações recarregam suas ener-

gias em cânticos e orações, ou em 

um transe solitário quebrado apenas 

pelo grito uníssono dos promessei-

ros: “Nossa Senhora, pode esperar. A 

sua corda vai chegar!”

One of the biggest and strongest symbols 

of the Círio de Nazaré was integrated to the 

procession by mere coincidence. In 1855, 

during the Círio there was a strong rain and 

the Berlinda, that was pulled by animals, 

got stuck in a street that had no pavement. 

A trader from the waterfront of Belém 

improvised a rope so that the Berlinda could 

be pulled out of the mud and the procession 

could continue its journey. Since that day 

the board of the festivities started to take a 

rope as precaution. The rope only started to 

be officially a part of the Círio in 1885. Since 
then it has only grown not only in extension, 

but also in symbolic importance.

The rope of the Círio has already been 

produced in States such as Paraíba and 

Bahia. Since 2014, it became a donation that 

travels 3.700 km from the city of Penha, in 

the north of Santa Catarina, to Belém. The 

transportation service is also volunteer. 

Made of twisted sisal, the rope measures 800 

meters in length and has a 50 millimeter 

diameter. Half of it is used in the trasladação, 
Saturday night, and the other half is used on 

the great procession of Sunday.

To accompany the Círio on the rope is a 

demonstration of strength, to bear a great 

sacrifice, in a mission of gratitude towards 
the grace received. Barefooted, the hands 

of the pilgrims intertwine in the collective 

redemption that some how brings men closer 

to its own sanctity. Men and women from all 

backgrounds and motivations recharge their 

energy through songs of praise and prayers, 

or in a solitary  trance broken only by the 

unison shout of the pilgrims: “Nossa Senhora, 

pode  esperar. A sua corda vai chegar!”( Our 

Lady, you can wait. Your rope will arrive!).

A CORDA
THE ROPE
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A corda já foi alvo de muitas polêmi-

cas. Na segunda metade da década de 

1920, por exemplo, o arcebispo de Be-lém, Dom João Irineu Jofilly, decretou 
a extinção da berlinda e dos carros de 

milagres, que foram substituídos por 

andores carregados nos ombros de ho-

mens, logo a corda não se fazia mais 

necessário. A decisão foi duramente cri-

ticada pelos promesseiros e pela mídia. 

A polêmica tomou conta das páginas 

dos jornais no Pará e em outros estados 

e foi assunto tanto debatido no parla-

mento local e na câmara dos deputados. 

Em 1931, com a saída de Dom Irineu da 

Arquidiocese de Belém, o interventor 

do estado, tenente Magalhães Barata, 

determinou o retorno da berlinda, dos 

carros e da corda, decisão comemorada 

com fogos por toda a cidade.

Com o passar dos anos, o número de 

pagadores de promessas foi aumentan-

do e a corda começou a atrasar a pro-

cissão que começou a se estender por 

sete horas ou mais. Na década de 1990, 

a corda chegou a ser desatrelada da 

berlinda por alguns anos, o que deixou 

o maior símbolo da procissão sem fun-

ção. Mais recentemente, em 2004, foi-se 

adotado um formato linear, dividido em 

estações, semelhante a um terço, e a 

corda voltou a ser atrelada à berlinda.

O corte antecipado da corda também 

gera polêmica ano após ano. Na espe-

rança de levar um pedaço da corda do 

Círio para casa, como um troféu, alguns 

romeiros levam objetos cortantes para 

retirar um pedaço da corda, mas fa-

zem isso antes que a procissão esteja 

encerrada. Além do perigo de aciden-

tes com esses objetos, a fragmentação 

antecipada da corda acaba atrasando a 

reunião e provocando alguns acidentes 

como quedas e pisoteamentos. Para 

que isso não aconteça, a Diretoria da 

Festa e a Arquidiocese de Belém têm 

insistido em uma campanha para que 

os romeiros não cortem a corda antes do quarteirão final da procissão, onde 
ela recebe a benção do arcebispo de 

Belém e – aí sim – pode ser repartida 

entre os romeiros.

The rope has been the target of many 

polemics. In the second half of the 20’s, the 

archbishop of Belém, Dom João Irineu Jofilly, 
determined the end of the berlinda and of 

the carros de milagre (miracle carts), that 

were substituted by litters carried on men’s 

shoulders, and therefore the rope was no 

longer necessary. The decision was strongly 

criticized by the pilgrims and media. The 

polemic was all over the local and national 

newspapers and the matter was discussed in 

the local parliament and in the lower house. 

In 1931, when Dom Irineu left the Archdiocese 

of Belém, the intervenor, Lieutenant 

Magalhães Barata, established that the 

berlinda, the carts and the rope would once 

more be part of the procession, decision 

celebrated with fireworks all trough the city.
Throughout the years the number of 

pilgrims that join the rope has increased 

and that began to delay the procession 

which started to take 7 hours or more to 

be concluded. During the 90’s the rope 

was removed from the berlinda for a few 

years, which left the biggest symbol of the 

pilgrimage without purpose. Recently, in 

2004, a linear format was adopted, dividing 

it in stations, similar to a rosary, and the 

rope was once more tied to the berlinda.

The premature cut of the rope also 

causes controversy year after year. In the 

hope of taking a piece of the Círio’s rope 

home, as a prize, some pilgrims take sharp 

objects to cut a piece of it, but they do that 

before the end of the pilgrimage. Besides 

the risk of accidents with these objects, the 

fragmentation of the rope ends up delaying 

the reunion and causing a few accidents 

with people falling or being trampled. To 

avoid that from happening, the Board of 

the Festivity and the Archdiocese of Belém 

have insisted in a campaign of awareness 

for the rope not to be cut until the end of the 

procession, where it receives the blessing 

from the archbishop of Belém and only after 

that to be divided between the pilgrims.
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Each man and woman that experience 

the Círio de Nazaré takes within the size of 

his faith and gratitude towards Our Lady. 

Looking from the outside it can seam a 

great sacrifice to keep up with a procession 
that takes hours in a city known for its high 

temperatures. But for some people, that is 

the very least.

In the weeks prior to the Círio, Belém 

receives people from all over the State, 

the country and even the world. They 

Cada homem e cada mulher que vive o 

Círio de Nazaré guarda em seu íntimo o 

tamanho da sua fé e da sua gratidão por 

Nossa Senhora. Olhando de fora, pode pa-recer imenso sacrífico acompanhar horas 
de procissão em uma cidade conhecida 

por suas altas temperaturas. Mas para al-

gumas pessoas, isso é o mínimo.

Nas semanas que antecedem o Círio 

de Nazaré, Belém recebe pessoas de to-

PROMESSEIROS E 
PEREGRINOS
THE PILGRIMS

dos os cantos do estado, do Brasil e até 

do mundo. Elas chegam em pequenas 

embarcações típicas da Região Amazô-

nica ou até em grandes cruzeiros. Nos 

portos, na rodoviária e no aeroporto o 

clima festivo da cidade contagia logo no 

desembarque. Os visitantes são recebi-

dos com todo o calor da receptividade 

do povo paraense em rodas de carimbó, 

ritmo típico do estado do Pará.

arrive in small boats that are typical in 

the Amazon Region or even in big cruise 

ships. On the docks, in the bus station and 

in the airport the festive atmosphere of the 

city is already contagious at arrival. The 

visitors are received with all of the warmth 

of the locals in Carimbó circles, the typical 

rhythm of Pará.
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De maneira menos convencional, Be-

lém também recebe centenas de peregri-

nos que saem de localidades próximas 

e viajam dezenas – e até centenas – de 

quilômetros a pé até a cidade para par-

ticipar da procissão. São grupos de pes-

soas que partem de cidades como Santa 

Bárbara, Santa Izabel e até Castanhal e 

começam a pagar promessas em uma 

caminhada que pode durar até três dias. 

No caminho, esses romeiros recebem 

todo tipo de ajuda. Desde um incentivo 

vindo da simples buzina de quem passa 

pelos romeiros na BR 316, até real aju-

da como água, alimentos e hospedagem 

para descanso ao longo do caminho. A solidariedade paraense aflora e são em 
momentos como este entendemos o que se quer dizer quando afirmam que todos somos irmão, filhos de Maria. 

In a less conventional manner, Belém 

also receives hundreds of pilgrims that 

come from nearby localities and travel 

dozens – or even hundreds- of kilometers on 

foot to the city for its procession. They are 

groups of people that come from cities such 

as Santa Bárbara, Santa Izabel and even 

Castanhal and start to fulfill their promises 
in a journey that can take up to three days.

Along the way these pilgrims receive all 

kinds of help. From the encouragement that 

comes from a honk of an automobile that 

passes them by on the BR 316 highway, 

till the real help with water, food and 

accommodation for them to rest along the 

way. The solidarity of the people bloom and 

it is in these moments that we understand 

the meaning of the affirmation that we are 
all brothers, Mary’s sons and daughters.
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Besides the berlinda, thirteen carts also join 

the Círio’s  procession. Some carry children 

dressed up as Angels, others carry objects 

brought by the pilgrims. To participate of the 

angel cart the parents have to enroll in the 

Sanctuary Basilica months before the Círio. 

In the procession the children represent the 

purity of the Seraphim. The angel cart is a 

tribute to the promise payed by the vice-

president of the province, Ângelo Custódio: 

his daughter, used to dress as an Archangel 

to accompany the procession on a horse, 

holding the Brazilian flag. After the promise 
ended the pilgrimage gained a cart named 

Anjo Custódio (Angel Custódio). Outside of 

the carts hundreds of children also join the 

procession in their parents arms dressed up 

as Angels. The majority thank, from little 

age, the miracle of life.

Além da berlinda, treze carros tam-

bém acompanham a procissão do Círio. 

Alguns carregam crianças vestidas de 

anjos, outros objetos dos promessei-

ros. Para compor os Carros dos Anjos, 

os pais fazem inscrição na Basílica San-

tuário meses antes do Círio. Na procis-

são, as crianças representam a pureza dos serafins. Os Carros dos Anjos são 
uma homenagem à promessa paga no 

passado pelo vice-presidente da pro-víncia, Ângelo Custódio: sua filha, ves-

tida de arcanjo, acompanhava a procis-

são montada em um cavalo segurando 

a bandeira do Brasil. Depois que a pro-

messa acabou, a procissão ganhou um 

carro chamado Anjo Custódio. Fora 

dos carros, outras centenas de crian-

OS CARROS
THE CARTS

ças acompanham a procissão no colo 

de seus pais também vestidas de an-

jinhos. A maioria já agradece, desde 

cedo, um milagre de vida.

O dos Carro dos Milagres foi introdu-

zido à procissão em 1803. A homena-

gem é direcionada ao nobre português 

Dom Fuas Roupinho que, segundo a 

história, em 1182 teria sido salvo da 

morte por Nossa Senhora de Nazaré 

quando estava prestes a cair em um 

precipício. Há também o carro em ho-

menagem ao caboclo Plácido, respon-

sável pelo achado da imagem à mar-

gens do Igarapé Murucutu, além de 

carros de escoteiros, da comunidade 

portuguesa e em homenagem à Santís-

sima Trindade.

The miracle cart was incorporated to the 

procession in 1803. The tribute is devoted 

to the Portuguese nobleman Dom Fuas 

Roupinho, that according to the legend, in 

1182 would have been saved by Our Lady 

Of Narazeth as he was about to fall down 

an abyss. There is also a cart in honor of 

Plácido, the man responsible for finding 
the image on the margins of the Murucutu 

bayou and there is still the scouts cart, the 

Portuguese community cart and the one in 

honor of the Holy Trinity.
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CARROS DA PROCISSÃO

Carros dos Milagres;

Carro do Caboclo Plácido;

Barco dos Escoteiros;

Barca Nova;

Carro do Anjo Custódio;

Barca com Velas;

Carro do Anjo Protetor da Cidade;

Barca Portuguesa;

Carro dos Anjos I;

Barca com Remos;

Carro dos Anjos II;

Carro da Santíssima Trindade;

Cesto das Promessas.

CARTS OF THE PROCESSION

Miracle cart

Plácido’s cart

Scout’s boat

New boat

Anjo Custódio’s cart

Candle boat

City’s protector Angel cart

Portuguese boat

Angel cart I 

Boat with oars 

Angel cart II

Holy Trinity cart

Promises basket
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AMARELO
INSPIRAÇÃO, COMUNICAÇÃO, CRIATIVIDADE
YELLOW  INSPIRATION, COMMUNICATION, CREATIVITY 
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O CARTAZ
THE POSTER

Não é só em outubro que se sente a 

presença do Círio na cidade. O cartaz 

do Círio pende nas paredes, portas das 

casas e estabelecimentos durante o 

ano todo. É uma peça de evangelização 

e um lembrete de um novo Círio che-

gando. Todos os anos, um novo cartaz é 

criado para “divulgar” o tema do Círio.

São mais de 220 anos de tradição. O 

Cartaz do Círio já foi desenhado a mão até chegar no design gráfico em com-

putador. Desde 1991, cabe a agência Mendes Publicidade, o desafio de rein-

ventar o cartaz oficial a cada ano. São 
mais de 900 mil exemplares impressos 

que abastecem Belém, cidades do inte-

rior do estado e até for a do Pará. O nú-

mero aumenta a cada ano. Seu formato 

vertical, sempre com 66 cm de altura e 

47 cm de largura, só foi alterado uma 

vez, para horizontal, em 2001.

 O Cartaz do Círio já ganhou até prê-

mios importante de propaganda como 

o do Festival de Propaganda de Grama-

do e o Creativity International Awards, 

na Inglaterra, duas vezes.

It is not only in October that is possible to 

feel the presence of the Círio in the city. The 

poster of the Círio is always on the walls, doors 

and establishments during the hole year. It is 

an evangelization piece and a reminder that 

a new Círio is approaching. Every year a new 

poster is made to “advertise” the Círio’s theme.

It has been over 220 years of tradition. The 

poster of the Círio used to be hand drawn 

before being graphically design in a computer. 

Since 1991, Mendes Advertising agency is 

responsible for annually reinventing the official 

poster. 900 thousand copies are made for  the 

distribution which happens in Belém and in 

and outer State. The number of copies grows 

each year. Its vertical format, always with 66 

cm of hight and 47 cm of width, was modified 
only once, to horizontal, in 2001.

The poster has even received important 

advertising awards such as the Festival 

de Propaganda de Gramado (Gramado’s 

Advertising Festival) and the Creativity 

International Awards, in England, twice.
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Until the beginning of the second half of 

the 1850’s decade the berlinda did not exist 

in the procession of the Círio de Nazaré. 

The image was carried by a Chaplain or 

a Bishop in a cart, in the style of a roman 

chariot, pulled by animals. In 1880 Bishop 

Dom Macedo Costa stipulated that the 

image should go “on its own” and the first 
berlinda was made with an oratory, a 

sacrarium and crystal sides. Every year 

it is carefully decorated with flowers that 
initially were artificial, but soon were 
replaced by real ones as “Sorrisos de Maria” 

( Mary’s Smiles), until it gained color with 

the flowers that grow in the south of Brazil.
The berlinda, in baroque style, as we know 

Até o início da segunda metade da déca-

da de 1850 a berlinda não existia na pro-

cissão do Círio de Nazaré. A imagem era 

conduzida no colo do capelão ou bispo 

em uma carruagem puxada por animais, 

no estilo das bigas romanas. Foi em 1880 

que o bispo Dom Macedo Costa determi-

nou que a imagem deveria ir “sozinha” e a 

primeira berlinda foi confeccionada com 

um oratório, maquineta e laterais de cris-

tais. Todos os anos ela é cuidadosamente ornamentada com flores que inicialmen-te eram artificiais, mas que logo foram substituídas por flores naturais como 
“Sorrisos de Maria”, até ganhar colorido 

A BERLINDA
THE BERLINDA

com flores nativas do sul do Brasil.
A berlinda, em estilo barroco, como 

conhecemos hoje foi confeccionada em 

1964 pelo escultor João Pinto. Ela é feita 

de cedro vermelho e, pela parte de den-

tro, possui cetim drapeado em seu teto, 

pingentes de cristal e um dispositivo pró-prio para a fixação da imagem. Por fora, 
anjos alados nos quatro cantos compõem 

sua ornamentação. Atualmente em sua 

quinta versão, a berlinda é colocada em 

um veículo especial com pneus de borra-

cha e um timão que ajudam a Guarda da 

Santa a manobrá-la para que não venha a 

tombar durante a procissão.

today was made in 1964 by the sculptor 

João Pinto. It is made of red cedar wood 

and, its inside, has drape satin in its ceiling, 

crystal pendants, and an appropriate device 

for the attachment of the image. On the 

outside, angles on its four corners compose 

its decoration. Today in its fifth version, the 
berlinda is placed on a special vehicle with 

rubber tires and a helm that helps the Guard 

of the Saint to maneuver it so it will not tip 

over during the procession.
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According to the legend, when Plácido 

found the image in the margin of the 

Murucutu bayou it was wrapped with a 

cloak. Till today the presence of the cloak is 

a part of the Círio’s tradition. And to dress 

the image, each year with a different and 

rich design, is a chore that passes trough 

the hands of various respected artists and 

designers.

The creation and fabrication are kept in 

secrecy until the moment of the Trasladação 
and Círio processions. A work of devotion 

that involves volunteers from various sectors. 

They are designers, stylists, polishers, sewers, 

embroiderers that put into this work a lot 

Segundo a lenda, quando Plácido en-

controu a imagem a beira do igarapé 

Murucutu, ela estava envolta em um 

manto. Até hoje, a presença do manto 

faz parte da tradição do Círio. E vestir 

a imagem, a cada ano com um design 

diferente e rico, é uma tarefa que passa 

pelas mãos de muitos artistas e estilis-

tas conceituados.

A criação e confecção são mantidos 

em sigilo até o momento da procissão 

da Trasladação e do Círio. Um trabalho 

de devoção e capricho que envolve vo-

luntários em várias áreas. São designers, 

estilistas, lapidadores, costureiras, bor-

dadeiras que depositam nesse trabalho muito mais que o profissionalismo téc-

nico, mas amor e e entusiasmo em estar 

“vestindo” Nossa Senhora de Nazaré.

Os primeiros foram feitos pela irmã 

Alexandra, da Congregação das Filhas 

de Sant’Ana, do Colégio Gentil Bitten-

court. Após sua morte, em 1973, sua 

ex-aluna, Esther Paes França, assumiu a 

missão, confeccionando 19 mantos até 

adoecer, em 1992. 

Os três triângulos que formam o man-

to simbolizam a unidade da Santíssima 

Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo), 

envolvendo Maria em seu amor.

more than just technical professionalism, but 

love and enthusiasm for being able to “dress” 

Our Lady Of Nazareth.

The first ones were made by Sister 
Alexandra, from the Congregation Daughters 

of St. Anne, of the Gentil Bittencourt School. 

After her death, in 1973, her former pupil, 

Esther Paes França, took over the task 
making 19 cloaks until she got ill, in 1992.

The three triangles that form the cloak 

symbolize the unity of the Holy Trinity – 

Father, Son and the Holy Spirit – involving 

Mary in Its love.

O MANTO
THE CLOAK
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ESTILISTAS RESPONSÁVEIS PELO 

MANTO NOS ÚLTIMOS ANOS

1999: Dilú Fiúza de Melo;

2000: Mariazinha Hudentemark;

2001 e 2002: Mízar Bonna e Jorge 

Bittencourt;

2003: Mízar Bonna e Enid Almeida;

2004: Mízar Bonna e Leleh Grello;

2005: Anna Penna e Vera Morelli;

2006: Anna Pena e Paula Novelino 

de Castro;

2007 e 2008: Mízar Bonna e Enid 

Almeida;

2009: Mariazinha Hudentemark;

2010: Mízar Bonna e Jorge Bittencourt;

2011: Jorge Bittencourt;

2012: Carlos Amilkar;

2013: Carlos Amilkar;

2014: Stela Rocha;

2015: Stela Rocha.

STYLISTS RESPONSIBLE FOR THE CLOAK 

DURING THE LAST YEARS

1999: Dilú Fiúza de Melo

2000: Mariazinha Hudentemark

2001 e 2002: Mízar Bonna e Jorge 

Bittencourt

2003: Mízar Bonna e Enid Almeida

2004: Mízar Bonna e Leleh Grello

2005: Anna Penna e Vera Morelli

2006: Anna Pena e Paula Novelino de Castro

2007 e 2008: Mízar Bonna e Enid Almeida

2009: Mariazinha Hudentemark

2010: Mízar Bonna e Jorge Bittencourt

2011: Jorge Bittencourt

2012: Carlos Amilkar

2013: Carlos Amilkar

2014: Stela Rocha

2015: Stela Rocha 

Manto de 2015 / Manto de 2015 Manto de 2015 / Cloak of  2015
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There isn’t a catholic in Pará that does 

not know “Vois Sois o Lírio Mimoso”, song 

considered the oficial hymn of the Círio 
de Nazaré. The lyrics of Euclides Corrêa 

de Faria, from Maranhão, and the melody 

of the local Ernesto Antônio Dias, were 

shown to the public for the first time on 
October 24th 1909  during the launch of the 

foundation stone of the Sanctuary Basilica 

of Nazareth. Originally the song was a 

tribute to Our Lady Of Providence, but it 

got famous and started to be sung several 

times during the Círio. Afterwards, the song 

received a small amendment in its verses by 

Father Afonso di Giorgio: the name of Our 

Lady Of Nazareth, that was already sung by 

the people during the procession.

But various other iconic songs are a 

part of the repertoire of the Círio. “Virgem 

Não há somente um católico paraense 

que não conheça “Vós Sois o Lírio Mimo-so”, canção considerada o hino oficial do 
Círio de Nazaré. A letra, do maranhense 

Euclides Corrêa de Faria, e a melodia, 

do músico paraense Ernesto Antônio 

Dias, foram apresentadas ao público 

pela primeira vez em 24 de outubro de 

1909, durante o lançamento da pedra 

fundamental da Basílica Santuário de 

Nazaré. Originalmente, era uma músi-

ca em homenagem a Nossa Senhora da Providência, mas ficou conhecida e pas-

sou a ser cantada várias vezes durante o 

Círio. Posteriormente, a canção ganhou 

uma pequena alteração nas estrofes 

pelo Padre Afonso Di Giorgio: o nome 

de Nossa Senhora de Nazaré, que já era 

cantado pelo povo durante a procissão. 

Mas muitas outras canções icônicas 

fazem parte do “repertório” do Círio. 

“Virgem de Nazaré”, por exemplo, é um 

poema da paraense Ermelinda de Al-

meida, que na década de 1960 foi mu-

sicado pelo Padre Vitalino Vari. Já o Pa-

dre Zezinho compôs, em 1975, a canção 

“Maria de Nazaré”. Em 1987, o Padre 

Antônio Maria homenageou a padro-

eira com a música “Nossa Senhora da 

Berlinda” e mais recentemente, Padre 

Fábio de Melo compôs canções como 

“Círios”, “Filho de Belém”, “Círio outra 

vez” e “Eu sou de lá”. As três primeiras 

são interpretadas pelo próprio sacerdo-te e a última ficou conhecida na voz da 
cantora paraense Fafá de Belém. 

de Nazaré”, for example, is a poem of 

the Paraense (born in the State of Pará) 

Ermelinda de Almeida, that during the 60’s 

had its music put in by Father Vitalino Vari. 

Father Zezinho composed, in 1975, the song 

“Maria de Nazaré”. In 1987, Father Antônio 

Maria praised the Patroness with the music 

“Nossa Senhora Da Berlinda”  and more 

recently the Father Fábio de Melo composed 

songs such as “Círios”, “Filho de Belém”, 

“Círio outra vez” and “Eu sou de lá”. The first 
three are interpreted by the priest himself 

and the last one gained fame trough the 

voice of Fafá de Belém.

O HINO
THE HYMN 
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Vós Sois O Lírio Mimoso
“Ye are the Delicate Lily”

Vós sois o lírio mimoso  

Do mais suave perfume  

Que ao lado do santo esposo,  

A castidade resume.  

 

Coro:  

Ó Virgem Mãe amorosa,  

Fonte de amor e de fé  

Dai-nos a bênção bondosa,  

Senhora de Nazaré.  

 

De vossos olhos o pranto  

É como gota de orvalho,  

Que dá beleza e encanto,  A flor pendente do galho.  
 

Se em vossos lábios divinos  

Um doce riso desponta,  

Nos esplendores dos hinos  

Nossa alma ao céu se remonta.  

 Vós sois a flor da inocência,  
Que nossa vida embalsama,  

Com suavíssima essência,  

Que sobre nós se derrama.  

 

Quando na vida sofremos  

A mais atroz amargura,  

De vossas mãos recebemos  

A confortável doçura.  

Vós sois a ridente aurora,  

De divinais esplendores,  

Que a luz da fé avigora  

Nas almas dos pecadores.  

 

Sede bendita, Senhora,  

Farol da eterna bonança,  

Nos altos céus onde mora  

A luz de nossa esperança.  

 

E lá da Celeste altura  

Do vosso trono de luz,  

Dai-nos a paz e ventura,  

Po vosso amado Jesus.

Ye are the delicate lily

Of the softest perfume

Than beside the saint husband

The chastity resumes.

 

Choir:

Oh Lovely Virgin Mother

Source of Love and Faith!

Give us the kind blessing

Lady of Nazaré

 

 

From your eyes the weeping

Like the dew drop

Thus gives beauty and charm

To the pending flower of the branch.
 

 

If in your divine lips

A sweet laughter blunts,

In the splendors of the hymns

Our soul is remounted to the sky.

 

 

Ye are the flower of innocence
That our life embalms

With softly essence

That spills out on us.

 The more we suffered in life

The most merciless bitterness

From your hands we received

The comfortable sweetness.

 

Ye are the smiling dawn

Of divine splendors

That light of faith fortifies
In the sinners’ souls.

 

When in sighs and pains

Life we shall feel dead

In those final anguishes
Your love comforts us.

 

Be, blessed Lady

Light of eternal lull

In the high skies where ye live

The light of our hope.

 

And from the celestial height

In your throne of light

Give us the peace and luck

Of thee beloved Jesus.
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The Círio is a source of inspiration for 

various artists. Crafstmen that produce 

candles and objects made from miriti 

(local palm tree); painters and restorers 

that bring life to the new carts and to the 

berlinda; jewelry designers; visual artists; 

photographers; musicians and many others.

Every year the paraenses are presented 

with tributes to Our Lady through exhibitions, 

documentaries and music which make the 

festivity of faith and love live forever trough 

the strength and beauty of art.

Visual artists such as Odair Mindelo, Jorge 

Eiró, Geraldo Teixeira and the late Antar 

Rohit, an American/Brazilian citizen, were 

already inspired by the Virgin. And you 

don’t have to be a catholic or a Paraense 

for such thing to happen. In photography, 

even photographers from other States, as 

Catalaina Murchio, have already exposed 

O Círio é fonte de inspiração para di-

versos artistas. Artesão que confeccio-

nam velas e objetos de miriti; pintores 

e restauradores que dão vida nova aos 

carros e a berlinda; designers de joias, 

artistas plásticos, fotógrafos, músicos  

e tantos outros.

Todos os anos os paraenses são pre-

senteados com homenagens em forma 

de exposições, documentários, mú-

sicas que eternizam a festa da fé e da 

cultura com a força e a beleza da arte.

Artistas plásticos como Odair Min-

delo, Jorge Eiró, Geraldo Teixeira e o 

falecido Antar Rohit, americano natu-

ralizado paraense, já foram inspirados 

pela padroeira. Não é preciso ser cató-

lico ou paraense para tanto. No ramo da fotografia, até fotógrafos de outros 

O CÍRIO DA  ARTE
THE CÍRIO THAT INSPIRES ART

estados, como Catalina Murchio, já ex-

puseram sua visão sobre o tema. Em 

2012, o paraense Miguel Chikaoka fez uma memorável exposição fotográfica 
intitulada “Cenas de Fé”. 

O Círio já foi tema de filmes como o 

curta “Quero ser Anjo”, de Marta Nas-

sar; e os documentários “Marias e Jo-

sés de Nazaré”, de Úrsula Vidal, “Círio 

de Nazaré”, de Alan Kardec e Januário 

Guedes, “O rebanho”, de Márcio Barra-

das e “Miriti-Miriti”, de Andrei Mira-

lha. A polêmica festa da Chiquita tam-

bém ganhou as telas com o curta de 

Priscilla Brasil, “As Filhas de Chiquita”. 

E em 2013, o cineasta Fernando Seg-

towich lançou “No Movimento da Fé”, 

documentário que mostra o trabalho 

voluntário no Círio.

their vision about the subject. In 2012, 

the Paraense Miguel Chikaoka made a 

memorable photographic exhibition entitled 

“Cenas de Fé”. The Círio has already been 

turned into movies such as the short film 
“Quero Ser Anjo”, of Marta Nassar; and 

the documentary films “Marias e Josés de 
Nazaré”, of Úrsula Vidal, “Círio de Nazaré”, 

of Alan Kardec and Januário Guedes, “O 

Rebanho”, of Márcio Barradas and “Miriti 

Miriti”, of Andrei Miralha. The polemic 

Chiquita Party also gained the movie 
screens with the short film of Priscilla Brasil, 
“As Filhas da Chiquita”. And in 2013 the 
filmmaker Fernando Segtowich launched 
“No Movimento da Fé”, a documentary film 
that shows the volunteer work that happens 

during the Círio.

Círio Maria de Nazaré (Odair Mindelo)
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Apoteose da Fé (Odair Mindelo)



125 126

Todos os anos designer de joias mos-

tram na exposição “Joias de Nazaré” a 

delicadeza do Círio em peças únicas, 

com pedras preciosas e matérias-pri-

mas regionais. Idealizada em 2003 pela 

Secretaria de Estado de Cultura (Secult) 

e pelo Espaço São José Liberto, a expo-

sição tem como objetivo valorizar o tra-

balho destes artistas e a cultura religio-

sa do estado. Nos últimos anos mais de 

cinco mil pessoas visitaram a exposição 

no Polo Joalheiro.

Every year jewelry designers show in the 

exhibition “Joias de Nazaré” the fineness 
of the Círio in unique pieces, with precious 
stones and raw materials from the region. 

Conceived in 2003 by the State Department 

of Culture (Secult) and by the São João 

Liberto Space, the exhibition’s purpose is to 

promote the work of these artists and the 

religious culture of the State. During the 

last years over five thousand people visited 
the exhibition at the Polo Joalheiro (Jeweler 

Center).

Berlinda Corlinda (Jorge Eiró)

Caminhos da Luz (Antar Rohit)
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Em 2016, Belém recebeu a Cow Para-

de, que já passou por pelo menos por 84 

cidades de 36 países em todo o mundo, 

desde 1999. Em comemoração aos 400 

anos da cidade, a farmácia Extrafarma 

trouxe o projeto para a cidade, e alguns 

artistas se inspiraram no tema Círio de 

Nazaré para criar suas vaquinhas.

Na Praça Santuário está a “Promessei-

ra”, obra de Sebá Tapajós, em parceria 

com Fafá de Belém. No Portal da Ama-

zônia, encontra-se a “Vaca de Miriti”, de 

Michael Soares. A “Alegria do Arraial”, 

da artista Nina Dias, enfeita a entrada 

da Extrafarma da Avenida Generalíssi-

mo Deodoro com Avenida Nazaré. 

In 2016, Belém hosted the Cow Parade, 

that has already been to at least 84 cities 

in 36 countries throughout the world since 

1999. Due to the celebration of the city’s 

400th year the Extrafarma pharmacy 

brought the project to the city and a few 

artists inspired themselves on the Círio de 

Nazaré theme to create their cows.

In the Sanctuary Square is the 
“Promesseira”, by Sebá Tapajós in 

partnership with Fafá de Belém. On the 

Portal da Amazônia (Amazon Portal), is 

the “Vaca de Miriti”, by Michael Soares. The 

“Alegria do Arraial”, by Nina Dias, decorates 

the entrance of the Extrafarma Situated 

at Avenida Generalíssimo Deodoro with 

Avenida Nazaré.

Todas as Marias (Gerealdo Teixeira) Vaca de Miriti (Michael Soares)
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Joias do Círio
Jewels of Círio
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PRETO
FORÇA, PROTEÇÃO, INTELIGÊNCIA
BLACK  POWER, PROTECTION, INTELLIGENCE 
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Por trás do todo espetáculo, existe 

sempre uma equipe dedicada. No Círio 

não poderia ser diferente. É a Diretoria 

da Festa de Nazaré a responsável por 

pensar, planejar e organizar os feste-

jos, durante os 365 dias do ano, para 

que tudo saia perfeito. Foi em 1910 que a Diretoria foi criada oficialmen-te, com direito a um estatuto definin-

do as obrigações de cada integrante. 

Antes disso, o governador do Estado 

ou irmandades e confrarias eram en-

carregadas de organizar o Círio. São. 

O trabalho da Diretoria é voluntário 

e  apesar de ser composta apenas por 

homens, ele é realizado em parceria 

com as mulheres, esposas dos direto-

res. São católicos de várias paróquias 

que assumem a realização do Círio e 

também trabalham pelas obras sociais 

da Paróquia de Nazaré. São mais de 30 

membros divididos em oito diretorias 

executivas: Administrativo-Financeira, 

de Arraial, de Decoração, de Evangeli-

zação, de Eventos, de Marketing, de Pa-

trimônio e de Procissões. E todas tem 

importância fundamental. Um traba-

lho feito com muito amor e dedicação, 

cujo retorno é simplesmente ver a fé 

dos paraenses renovada a cada Círio.

Behind every spectacle, there is always 

a devoted team. In the Círio it could not be 

different. It is the Board of the Festivity of 

Nazareth the head of the thinking, planning 

and organization of the festivities, during the 

365 days of the year, so that everything will 

come out perfect. The Board was officially 
created in 1910, with the entitlement of 

regulations establishing the obligations of each 

member. Before that the State Government 

or brotherhoods and confraternities were in 

charge of the Círio’s organization. The work 

of the Board is voluntary and even though 

it is formed only by men, it is performed in 

partnership with women, the wives of the 

directors. Catholic from various parishes are 

A DIRETORIA DA FESTA
the ones responsible for the accomplishment 

of the Círio and they also work for the social 

projects of the parish of Nazareth. There are 

more than 30 members divided into eight 

executive directories: of Administrative 

Finance, of “Arraial”, of Decoration, of 

Evangelization, of Events, of Marketing, of 

Heritage and of Processions. And all are of 

fundamental importance. A work done with 

love and commitment, which the profit is 
simply to see the faith of the people of Pará 

renewed at each Círio.

THE BOARD OF THE FESTIVITY

Diretoria de 1983 / Board of 1983
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Diretoria com padre Afonso Di Giorgio / Board with Father Afonso Di GiorgioDiretoria de 2016 /  Board of 2016
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There they are. Vigilant eyes, proud 

chest and in guard position. They are of 

fundamental importance and they act in 

partnership with the Board of the Festivity. 

We are talking about the Guard of Our 

Lady Of Nazareth, instituted in 1974 by the 

coordinator Nélson Ribeiro and by Father 

Giovani Incampo. Over 2 thousand men 

integrate the team of protection, along with 

the Military and Civil Police, the Army, the 

Firemen Brigade among others to guarantee 

the safety of the pilgrims that participate of 

Lá estão eles. Olhos atentos, peito 

estufado e em posição de guarda. Sua 

importância é fundamental e eles atu-

am em parceria com a Diretoria da 

Festa. Estamos falando da Guarda de 

Nossa Senhora de Nazaré, criada em 

1974 pelo coordenador Nélson Ribei-

ro e pelo padre Giovanni Incampo. São 

mais de 2 mil homens que integram a 

equipe de proteção, junto com a Polícia 

Militar e Civil, o Exército, o Corpo de 

A GUARDA DA SANTA
THE GUARDS OF THE SAINT

Bombeiros, entre outros para garantir a segurança dos fiéis que acompanham 
o Círio. A Berlinda também tem sua 

equipe de proteção: 30 homens esco-

lhidos a dedo pela diretoria. A Guarda 

de Nazaré foi a primeira guarda católi-

ca criada no Brasil, servindo de exem-

plo para outros estados. Em 2016, pela 

primeira vez, mulheres farão parte da 

Guarda, serão 200 integrantes. Um 

marco na história do Círio.

the Círio. The berlinda also has its protection 

team: 30 men hand-picked by the Board. 

The Guard of Nazareth was the first catholic 
guard created in Brazil, serving as an 

example for other States. In 2016, for the 

first time, women will integrate the guard, 
they will be 200 members. A milestone on the 

history of the Círio.
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AZUL
CALMA, COMPAIXÃO, SERENIDADE
BLUE  CALM, COMPASSION, SERENITY
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VOLUNTARIADO
VOLUNTEERING 

O Círio de Nazaré também é um 

convite à compaixão e ao exercício do 

amor ao próximo. Todos os anos, cen-

tenas de jovens, homens e mulheres, 

oferecem seu tempo e sua força de tra-

balho para ajudar a Defesa Civil, a Cruz 

Vermelha e o Corpo de Bombeiros du-

rante as principais procissões do Círio 

de Nazaré. São treinados para prestar 

atendimento de primeiros socorros e o 

trabalho é totalmente voluntário.

Há também quem faça sua ação de so-

lidariedade de maneira particular. Seja 

ajudando um irmão desconhecido no 

pagamento da sua promessa, seja ali-

viando o sofrimento de quem acompa-

nha a procissão na corda, ou até mesmo 

no simples gesto de distribuir água mi-

neral na procissão, para aliviar a sede e 

o calor dos romeiros.

Um dos belos exemplos de fraternidade 

e plenitude da fé cristã, é a ajuda ofere-

cida todos os anos por uma Igreja Evan-

gélica Assembleia de Deus aos romeiros. Há cinco anos  a igreja, que fica bem no 
trajeto do Círio, abre suas portas e ofere-

ce o templo como lugar de descanso para 

os romeiros, com café da manhã e atendi-

mento médico. A iniciativa chama a aten-

ção, comove e conforta o coração daque-

les que acreditam que é possível viver o 

Círio de Nazaré independente de crença.

The Círio de Nazaré is also an invitation to 

compassion and to the practice of the act of 

loving our neighbors. Every year, hundreds 

of young adults, men and women, offer their 

time and their work strength to help the Civil 

Defense, the Red Cross and the Fire Brigade 

during the main processions of the Círio de 

Nazaré. They are taught how to perform first 
aid and the work is totally volunteer.

There are also those that make their 

solidarity actions in a particular way. Helping 

an unknown brother in fulfilling his promise, 
or relieving the sacrifice of those that go 
on the rope, or even the simple gesture of 

distributing water, to relieve the pilgrims 

from thrust and heat.

One of the great examples of fraternity and 

plenitude of the Christian faith is the help 

offered every year by an Evangelical Church, 

Assembly of God to the pilgrims. For five years 
the church, that is situated in course of the 

Círio, opens its doors and offers the temple 

as a place of rest, with breakfast and medical 

assistance for the pilgrims. The initiative 

draws attention, moves and soothes the 

hearts of those that believe that it is possible 

to live the Círio de Nazaré regardless of faith.
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Inaugurated in 2009 , Plácido’s House is a 

place for the reception of the pilgrims that 

come to participate in the Círio de Nazaré 

or to fulfill a promise during any other time 
of the year. During the Círio, the majority 

of the people that come to the place are  

pilgrims that travel hundreds of kilometers 

on foot to arrive in Belém. In Plácido’s House, 

situated on the ground floor of Nazareth’s 

Inaugurada em 2009, a Casa de Plácido 

é um espaço de acolhida aos romeiros que 

vêm acompanhar o Círio de Nazaré ou pa-

gar promessas ao longo de todo ano. Na 

época do Círio, a maioria das pessoas que 

procuram o espaço são peregrinos viajam 

centenas de quilômetros a pé até chegar 

a Belém. Na Cada de Plácido, localizada 

no Térreo do Centro Social de Nazaré, 

há uma estrutura preparada para que os 

romeiros descansem, se alimentem e re-

cebam atendimento médico adequado. 

Equipado com banheiros, refeitório, pra-

ça de alimentação, ambulatório, sala de 

estar para descanso, sala de milagres e 

balcão de informações, a Casa de Plácido 

já chegou a receber cerca de 15 mil pesso-

as, no ano de 2014.

Social Center, there is a structure prepared 

for the pilgrims to rest, eat and receive 

adequate medical assistance. Equipped with 
bathrooms, canteen, food court, medical 

clinic, resting lounge, miracle room and 

information desk, Plácido’s House attended 

15 thousand people in 2014.

A CASA DE PLÁCIDO
PLÁCIDO’S HOUSE
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ROSA
DOÇURA, AMOR, TERNURA
PINK  SWEETNESS, LOVE , TENDERNESS 
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HOMENAGENS
TRIBUTES

Durante o percurso da Trasladação e 

do Círio, Nossa Senhora recebe incontá-

veis homenagens. Chuvas de pétalas, de 

papel picado, balões soltos no ar caem 

das sacadas e janelas dos prédios ao 

passa a berlinda. As queimas de fogos 

são grandiosas, como as da pedra do 

peixe, no Ver O Peso, da Praça do Pes-

cador e a mais famosa delas, promovida 

pelo Sindicato dos Estivadores e Arru-

madores na Praça do Estivador e Esca-

dinha do Cais do Porto.  Na Avenida Pre-

sidente Vargas concentram-se a maior 

parte das homenagens marcantes como 

o Coral Mil Vozes, da Arquidiocese de 

Belém e os artistas que cantam ao vivo 

em camarotes e espaços montados es-

pecialmente para saudar a virgem. Fafá 

de Belém já é presença cativa em sua 

Varanda de Nazaré e até Padre Fábio de 

Melo já teve o prazer de participar can-

tando durante a procissão.

During the trajectory of the Tasladação 
and the Círio, Our Lady Of Nazareth receives 

countless tributes. Rain made of flower 
petals and shredded paper, balloons fall from 

balconies and from windows of buildings as 

the berlinda passes by. The fireworks displays 
are grand, as the ones from the Pedra do 

peixe, the Ver-o-Peso, the Fishermen’s Square 
and the most famous of them all, organized by 

the Docker’s Union in the Praça do Estivador 
(Docker’s Square) and Escadinha do Cais do 
Porto (Stairs of the Docks).  In the Avenida 

Presidente Vargas are concentrated the 

biggest part of the memorable tributes such 

as the Coral Mil Vozes (Thousand Voices 

Choir), of the Archdiocese of Belém and also 

by the artists that sing in live performances in 

cabins and spaces built especially to greet the 

Virgin. Fafá de Belém is already a constant 

presence in her Varanda de Nazaré and 

even Father Fábio de Melo has already had 

the pleasure to take part singing during the 

procession.
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Padre Fábio de Melo
Padre, Cantor, autor da Música “Círio Outra Vez”

Priest, Singer, author of the music “Círio Outra Vez”

“O Círio já me inspirou a escrever várias 

canções. O primeiro deles foi uma expe-

riência marcante e me levou a compor 

‘Círio Outra Vez’. Viver esta festa de fé, de 

amor, ver o que aquela pequena imagem é 

capaz de causar nos homens  me comove. 

O Círio é sempre um acontecimento mar-

cante em minha vida.”

The Círio has inspired me to write several 

songs. The first time was a remarkable 
experience and it took me to compose “Círio 

Outra Vez”. To live this celebration of faith, of 

love, to see what that small image is capable 

of producing in mankind moves me. The Círio 

is always an outstanding event in my life”.

Dom Orani Tempesta
Arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro

Metropolitan Archbishop of Rio de Janeiro

“Lembrar o Círio de Nazaré como a 

maior manifestação da fé popular em 

nosso país, provavelmente no mundo, é 

algo já reconhecido por todos. No entan-

to, só se compreende o seu verdadeiro significado quando se participa dele. Tive 
esta oportunidade durante os anos em 

que fui Arcebispo de Belém. Caminhar 

com o povo nas ruas e vivenciar o simbo-

lismo de ‘ir na corda’, puxando o carro da 

berlinda, é uma experiência de fé indes-

critível, que nos une mais fortemente a 

Nossa Senhora. Isto repercute de forma 

individual e única na vida de cada pessoa, 

fazendo com que as cores do Círio se mul-

tipliquem nos mais diversos matizes, pois 

o Senhor sempre derrama sua graça no 

coração daquele que louva Sua Mãe.”

“To remember the Círio de Nazaré as the 

biggest popular manifestation of faith in our 

country, probably in the world, is something 

already acknowledged by all. However, you 

can only understand its true meaning when 

you are a part of it. I had this opportunity 

during the years that I was Archbishop 

of Belém. To walk with the people in the 

streets and to live the symbolism that is “to 

go on the rope”, pulling the berlinda, is an 

indescribable experience of faith, that brings 

us strongly closer to Our Lady. This reflects 
in an individual and unique way in the life 
of each person, letting the colors of the Círio  

to multiply themselves in all kinds of shade, 

for the Lord always bestows His grace in the 

hearts of those who praise His Mother”. 



155 156

“Durante alguns anos, minha home-

nagem à Nossa Senhora foi desenhar os 

mantos. Antes disso, eu costumava ir à 

Basílica para rezar e o local se tornou 

uma referência para meu trabalho. Vestir 

nossa padroeira é uma  grande responsa-

bilidade, e ao mesmo tempo uma honra, 

especialmente para mim, que sempre fui 

devota.”

“During a few years, my tribute to Our 

Lady Of Nazareth was the creation of 

her cloak. Before that, I used to go to the 

Basilica to pray and so the place became the 

reference to my work. To dress the Patroness 

is a big responsibility and at the same time 

an honor, especially for me that have always 

been a devotee.”

Mízar BonnaEscritora e Criadora de 11 mantos oficiais do Círio 
Writer and creator of 11 official robes of Círio



157 158

LARANJA
GRAÇA, ALEGRIA, EXUBERÂNCIA
ORANGE GRACE, HAPPINESS, EXUBERANCE 
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A FESTA DA CULTURA 
THE CULTURAL FESTIVITY 

Em 2013, o Círio de Nazaré foi decla-

rado Patrimônio Cultural e Imaterial da 

Humanidade e tornou-se a quarta mani-festação da cultura brasileira a figurar na 
lista da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco). A inclusão foi bastante come-

morada pela igreja católica paraense, pe-

los devotos de Nossa Senhora de Nazaré 

e mostrou que o Círio de Nazaré trans-

cende o caráter religioso e tangencia to-

dos os aspectos da cultura do nosso es-

tado. É o que o povo costuma chamar de 

“o lado profano do Círio”, que nada mais 

é do que o lado lúdico, colorido, cultural, 

de música, festa e arte.

In 2013, the Círio de Nazaré was declared 

Cultural and Immaterial Heritage of 

Humanity and became the fourth cultural 

manifestation of Brazil to make into the 

United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (Unesco) list. The 

inclusion was very celebrated by Pará’s 

Catholic Church, by the devotees of Our Lady 

Of Nazareth and it showed that the Círio de 

Nazaré transcends the religious character 

and tangency’s all the cultural aspects of our 

State. It’s what the population is used to call 

“o lado profano do Círio” (the profane side 

of the Círio), that is nothing more than the 

playful, colorful, cultural, musical side, the 

party, the art.
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It is already a tradition to visit the 

“arraial” assembled during the Nazarene 

Season. For 26 years, the Ita Center Park, 

set right beside the Sanctuary Square and 
having the Sanctuary Basilica as a backdrop, 

gives joy to children, teenagers and adults. 

There are stands with toys, sweets, food, 

and souvenirs of the Círio, besides the 

show of lights and entertainment of the 

park. The Sanctuary Square, belongs to the 
Architectonic Complex of Nazaré (CAN)

and it also attracts people with the shows 

of  the Musical of Círio. During 90 days, the 

“arraial” brings back the child that lives 

inside each Paraense.

Já é tradição visitar o arraial montado 

durante a quadra nazarena. Há 26 anos, 

o Ita Center Park é montado, bem ao lado 

da Praça Santuário, fazendo a alegria de 

crianças, jovens e adultos, tendo como 

pano de fundo a Basílica Santuário. São 

barraquinhas de brinquedos, doces, co-

midas, de lembranças do círio, além do 

show de luzes e diversão do parque. A 

Praça Santuário, pertencente ao Conjunto 

Arquitetônico de Nazaré (CAN), também 

atrai público com os shows da programa-

ção do Círio Musical e durante 90 dias, o 

arraial traz de volta a criança que existe 

dentro de cada paraense.

ARRAIAL
ARRAIAL
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To the Paraense, the lunch of the Círio is 

like a Christmas meal. The reunion at the 

table with family and friends is part of the 

tradition of the Círio. Those that participate 

in the procession know that there will be a 

table with plenty of food, even in the more 

humble houses, awaiting them at the end 

of the pilgrimage. The table invites us to an 

immersion in the local cuisine. The “Pato 

no Tucupi” (Duck in Tucupi – yellow liquid 
taken from the manioc); the “Maniçoba” 
(type of feijoada made from the leaves of 

the manioc plant); the “Tacacá” (soup made 

with Tucupi, Jambú and salted shrimp); 

the “Filhote” (local fish); the acai berry; 
the creams made with Cupuaçú and Bacuri 

Para o paraense, o almoço do Círio é 

como uma ceia de Natal. Confraternizar-

-se a mesa com os amigos e a família faz 

parte da tradição do Círio. Quem acom-

panha a procissão sabe que haverá uma 

farta mesa, mesmo nas casa mais hu-mildes, o esperando ao final da romaria. 
A mesa nos convida a uma imersão na 

culinária paraense e a confraternização. 

O pato no tucupi; a maniçoba; o tacacá; o filhote; o açaí; o creme de cupuaçu ou 
bacuri; o sorvete de Castanha-do-pará 

ou tapioca; o suco de muruci, taperebá 

ou graviola. Não tem como passar o Cí-

rio imune a todas essas delícias. 

ALMOÇO DO CÍRIO
THE LUNCH OF THE CÍRIO

(local fruits); the Brazil nut or tapioca ice 

cream; the juices of muruci, taperebá and 

graviola (also local fruits). There is no way 

to spend the Círio immune to these delights.
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On the Friday prior to the Círio, as the 

peregrine image goes to the main church of 

Ananindeua, the streets of the neighborhood 

of Cidade Velha transform themselves into 

a grand open air stage to receive the Auto 

do Círio. Created by the Art Center of the 

Federal University of Pará, in 1993, every 

year actors, dancers, singers and volunteers 

gift the Paraenses with a picturesque 
spectacle of light, color, music and fantasy. 

The parade is followed through the streets 

of Cidade Velha, with several strategic 

Na sexta-feira que antecede o Círio, 

enquanto a imagem peregrina segue seu 

caminho para a Igreja Matriz de Ananin-

deua, as ruas do bairro da Cidade Velha 

se transformam em um grande palco a 

céu aberto para receber o Auto do Círio. 

Criado pelo núcleo de Arte da Universi-

dade Federal do Pará, em 1993, todos os 

anos atores, dançarinos, cantores e vo-

luntários brindam os paraenses com um 

espetáculo pitoresco de luz, cor, música 

AUTO DO CÍRIO
AUTO DO CÍRIO

e fantasia. O cortejo é seguido pelas ruas 

da Cidade Velha, com várias paradas es-

tratégicas, por cerca de 10 mil pessoas. 

Os casarões históricos do bairro servem 

como cenário. Palcos suspensos e shows 

circenses, além de pirotecnia animam o 

público. No início, o Auto reunia apenas 

15 atores, hoje são cerca de 100 técnicos 

e artistas locais sem cobrar cachê, e até 

famosos como Fafá de Belém já partici-

param do cortejo.

stops, by around 10 thousand people. The 

historic houses of the neighborhood serve 

as scenario. Suspended stages and circus 

attractions, besides pyrotechnics excite the 

crowd. In the beginning the Auto had only 15 

actors, today they are 100 local technicians 

and actors, that do not charge anything for 

the performance, even the famous Fafá de 

Belém has already taken part in it.
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On the Saturday morning right after 

the arrival of the Romaria Fluvial (Fluvial 

Pilgrimage) at the Stairs of the Docks, it is 

time for the drums of the folkloric group 

Arraial do Pavulagem to pay their tribute to 

the Patroness of the Pará with the traditional 

“Arrastão do Círio”. The procession, with 

“toadas de boi” and other rhythms of the local 

culture, conduct the followers to the Praça 
do Carmo (Carmel Square). Music, dance and 
the traditional hats with colorful ribbons 

No sábado de manhã, logo após a che-

gada da Romaria Fluvial na Escadinha do 

Cais do Porto, é a vez dos tambores do 

grupo folclórico Arraial do Pavulagem 

homenagearem a padroeira dos paraen-

ses com o  tradicional “Arrastão do Círio”. 

O cortejo, embalado por toadas de boi e 

outros ritmos da cultura paraense, con-

duz os brincantes até a Praça do Carmo. 

Música, dança e os tradicionais chapéus 

ARRASTÃO DO CÍRIO
ARRASTÃO DO CÍRIO 

com fitas coloridas fazem parte do corte-

jo. É um verdadeiro arrastão mesmo, que 

leva cerca de 20 mil pessoas às ruas, to-

dos os domingos do Círio há 16 anos.  No 

sábado a noite, logo após a Trasladação, 

a polêmica festa a céu aberto na Praça da 

República, promovida por artistas LGBTs 

e intelectuais pertencentes à boêmia da 

cidade, fecha o trio de manifestações não oficiais da festa do Círio de Nazaré.

form the procession. In a real “Arrastão” (a 

big haul), that takes 20 thousand people 

to the streets, in all of the Saturdays of the 

Círio for 16 years. On the Saturday night, 

right after the Trasladação, the polemic 
party in open air on the Praça da República 
(Republic Park), promoted by LGBT artists 

and intellectuals that belong to the city’s 

bohemian scene, gives closure to the trio of 

non-official manifestations of the festivity of 
the Círio de Nazaré.
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It is also during the period of the Círio de 

Nazaré that the Feira de Artesanato do Círio 

(Círio’s crafts fair) takes place, promoted 

by the Micro and Small Businesses Support 

Service (SEBRAE) of Pará. Hundreds of 

craftsmen from all over Pará, especially the 

Craftsman Association of Abaetetuba, are 

brought to Belém to expose and sell their 

work. Nearly always the highlights are the 

objects made of Miriti, material also called 

É também durante o período do Círio 

de Nazaré que ocorre a Feira de Artesa-

nato do Círio, promovida pelo Serviço 

e Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

no Pará (SEBRAE). São centenas de arte-

sãos de diversas partes do estado, espe-

cialmente da Associação de dos Artesãos 

de Abaetetuba, que são trazidos a Be-

lém para divulgar e comercializar o seu 

trabalho. Os destaques quase sempre 

ARTE DE MIRITI
MIRITI ART

são os objetos feitos em miriti, material 

também chamado de isopor amazônico, 

retirado do caule de uma palmeira típica 

da região, mas na feira também há espa-

ço para outros trabalhos artesanais que 

utilizam outras matérias-primas como a 

madeira, argila, tecido, palha, sementes etc., além das tradicionais fitinhas de pe-

didos que alegram as ruas de Belém com 

o seu colorido.

styrofoam of the Amazon, taken from the 

trunk of a typical palm tree of the region, 

but in the fair there are also space for other 

craft works that use other raw materials like 

wood, clay, fabric, straw, seeds, ect., besides 

the traditional ribbons, used to make wishes, 

which bring happiness to the streets of 

Belém with all of its colors.
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The memory of the biggest catholic 

festivity registered has a especial place to 

be kept. The Círio Museum was created 30 

years ago and is a part of the Feliz Lusitânia 

Complex, in Cidade Velha. It’s archive has 

over 2 thousand pieces between sacred art of 

the 19th century, documents and objects that 

tell the history of the processions of the Círio 

A memória da maior festa católica já 

registrada possui um lugar especial para 

resguardá-la. O Museu do Círio foi criado 

há 30 anos e faz parte do Complexo Feliz 

Lusitânia, na Cidade Velha. Seu acervo 

possui mais de 2 mil peças entre arte sa-

cra do século 19, documentos e objetos 

que retratam a história da procissão do 

MUSEU DO CÍRIO
CÍRIO MUSEUM 

Círio de Nazaré, levando em considera-

ção seus aspectos religiosos e profanos. 

Alguns objetos foram utilizados na pro-

cissão em cumprimento de promessas. O 

Museu do Círio tem entrada gratuita às 

terças-feiras e funciona de terça a sexta, 

das 10h às 15h e sábado, domingos e fe-

riados, das 9h às 13h.

de Nazaré, taking into account its profane 

and religious aspects. Some of the objects 

where used during the procession on the 

fulfillment of promises made by pilgrims. The 
Círio Museum has free access on  Tuesday 

and it works from Tuesday to Friday, from 10 

a.m. to 3 p.m. and on Saturday, Sunday and 

holidays from 9 a.m. to 3 p.m.



187 188



189 190



191 192

VERDE
PROSPERIDADE, CRESCIMENTO, RECOMEÇO
GREEN  PROSPERITY, GROWTH, RESTART 
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É SEMPRE UM CÍRIO NOVO
IT IS ALWAYS A NEW CÍRIO 

Quando a imagem peregrina chega à 

Praça Santuário, no início da tarde do 

segundo domingo de outubro, não é 

um Círio que se encerra, é um Círio que 

desdobra para mais 15 dias de home-

nagens. O Círio tampouco encerra-se 

quando esta mesma imagem chega ao Colégio Gentil Bittencourt, ao final da 
procissão do Recírio. O Círio nunca aca-

ba, ele sempre recomeça, renova-se jun-

to com a fé e a esperança do povo para-

ense e de cada devoto de Nossa Senhora de Nazaré, filho ou filha adotiva desta 
terra que os paraenses chamam de lar.

Em 2015, a procissão atingiu a marca 

histórica de mais de 2,8 milhões de pes-

soas. Mas não é só em número de pesso-

as que o Círio de Nazaré se agiganta. No 

mês de outubro, a capital paraense rece-

be mais de 80 mil turistas que injetam na 

economia local mais de R$ 29 milhões. No 

Ver o Peso, as vendas chegam a aumentar 

100% e estabelecimentos comerciais, 

como restaurantes, também registram 

um aumento de 80% no movimento. A 

fé e a devoção na maior festa do povo pa-

raense caminham de mãos dadas com o 

desenvolvimento e a prosperidade. 

When the peregrine image arrives at the 

Sanctuary Square, in the beginning of the 
afternoon of the second Sunday of October, 

it is not a Círio that ends, it is a Círio that 

unfolds into more 15 days of tribute. The 

Círio does not end even when the same 

image reaches the Gentil Bittencourt School 

at the end of the Recírio. The Círio never 

ends, it always restarts, it renews itself 

along with the faith and hope of the people 

of Pará and of each devout of Our Lady Of 

Nazareth, son or daughter of this land that 

the Paraenses call home.

In 2015, the procession achieved a historic 

mark of over 2,8 million people. But it is not 

just in the number of people that the Círio 

de Nazaré grows. In the month of October, 

the capital of Pará receives over 80 thousand 

tourists that inject in the local economy 

over R$ 29 million. In the Ver-o-Peso, the 

sales are increased in 100% and commercial 

establishments like restaurants, also register 

a growth of 80% in the flux of people. The 
faith and the devotion of the biggest festivity 

of the people of Pará walk hand in hand with 

development and prosperity.



195 196

Os paraenses, que por diversos mo-

tivos deixaram a cidade, costumam 

fazer um esforço para estar em Belém 

no segundo domingo de outubro, mas 

se isso não é possível, as comunidades 

paraenses por todo o Brasil unem-se e 

realizam o seu próprio Círio de Naza-

ré, como nos estados do Rio de Janeiro, 

Brasília, Manaus, Maranhão, Macapá e 

Recife. Outras procissões em homena-

gem à Nossa Senhora de Nazaré tam-

bém ocorrem em cidades do interior do 

estado como Breves, Castanhal, Vigia, 

Marabá, Soure e outros.

O Círio enfeita de cores a cidade, as 

casas e o coração dos paraenses. É o 

branco da fé, o laranja da alegria, o 

amarelo da criatividade, o vermelho 

da paixão, o preto da força, o violeta da 

espiritualidade, o azul da compaixão e 

,sobretudo, o verde da prosperidade, do 

recomeço. É sempre tempo de Círio na 

alma de quem acredita.

The Paraenses, that for various motives 

have left the city, usually make an effort 

to be in Belém during the second Sunday 

of October, but if that is not possible, the 

communities of Paraenses throughout Brazil 

gather and make their own Círio de Nazaré, 

as in the States of Rio de Janeiro, Brasília, 

Manaus, Maranhão, Macapá and Recife. 

Other processions in honor of Our Lady Of 

Nazareth also happen in other cities of the 

State of Pará like Breves, Castanhal, Vigia, 

Marabá and Soure among others.

The Círio adorns in colors the city, the 

houses and the hearts of the people of 

Pará. It is the white of faith, the orange of 

happiness, the yellow of creativity, the red 

of passion, the black of strength, the violet 

of spirituality, the blue of compassion, the 

green of prosperity, of the restart. It is 

always time for Círio in the souls of those 

who believe.
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A IGREJA E O CÍRIO
THE CHURCH AND THE CÍRIO 

O Círio de Nazaré, um dos maiores 

eventos religiosos do Mundo, e pode-

mos dizê-lo com convicção, é um acon-

tecimento nascido no coração da Igreja 

Católica e se transformou em um dos mais significativos instrumentos de 
evangelização e apostolado em nossa 

Amazônia, estendendo seus braços a 

toda a cultura paraense e brasileira. 

Tornou-se um santo orgulho para nosso 

povo, tanto que, por onde quer que se 

vá, sabendo que se trata de alguém de 

Belém do Pará, brota sempre a pergun-

ta sobre o Círio, seus ícones, a multidão, 

as procissões e a participação dos vá-

rios setores da sociedade. 

O calendário da Igreja contempla os 

mistérios de Cristo e de todas as pesso-

as nele envolvidas. Em primeiro lugar se 

encontra a Virgem Maria, escolhida pelo 

Pai do Céu para ser a mãe do verbo encar-

nado. As datas não são necessariamente 

precisas, pois foram escolhidas segundo 

a história das devoções, mais do que pela 

precisão cronológica. Correspondem 

muito mais ao “kairós”, tempo que se tor-

na oportunidade de salvação e de graça. 

Nossa tradição, depois de outras datas, fixou o segundo domingo de outubro 
como o dia do Círio de Nazaré, precedido 

por uma sucessão de peregrinações, que 

envolvem as famílias, as instituições da 

sociedade e as Comunidades Eclesiais. A 

Igreja leva a todas estas instâncias a for-

The Círio de Nazaré, is one of the biggest 

catholic events of the world, and we can 

affirm that with total conviction, it is an 
event born in the heart of the Catholic 

Church and it has become one of the most 

significant instruments of evangelization 
and apostolate in our Amazon, extending 

itself to all the Paraense (from the State of 

Pará) and Brazilian culture. It became a 

righteous  pride to our people, so much, that 

wherever you go, knowing that it refers to 

someone from Belém, there always comes 

up a question about the Círio, it’s icons, the 
crowd, the processions and the participation 

of the various sectors of society.

The Church’s calendar contemplates 

the mysteries of Christ and all the persons 

involved in them. First of all there is Virgin 

Mary, chosen by the Father of Heaven to 

be the mother of the incarnated Word. 

The dates are not necessarily precise, 

because they have been chosen according 

to the history of devotion, more than by 

chronological precision. They correspond 

much more to the “kairos”, time that 

becomes the opportunity of grace and 

salvation. Our tradition, after other dates, 

established the second Sunday of October 

as being the Círio de Nazaré, preceded by 

a sequence of peregrinations that involve 
the families, the institutions of society and 

the Ecclesiastical Communities. The Church 

takes to all these places the Word of God, 

knowing 

Dom Alberto Taveira Corrêa
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ça da Palavra de Deus, sabendo que Nos-

sa Senhora foi a pessoa totalmente re-

vestida desta mesma Palavra, chamada 

entre nós de Estrela da Evangelização! 

Ela chega e abre as portas para que as 

pessoas se encontrem com Jesus Cristo, seu Filho amado. Nunca as pessoas ficam 
paradas em Maria, mas passam imedia-

tamente àquele que é Caminho, Verdade 

e Vida. O Círio é uma expressão de Igreja, 

evangeliza com a Igreja, faz a Igreja cres-

cer e suscita o crescimento do Reino de 

Deus entre nós.

A cidade de Belém nasceu no Forte 

do Presépio, diante do qual se ergueu, 

anos depois, a Catedral da Sé, cujo títu-

lo patronal é Nossa Senhora da Graça. 

Belém e a Arquidiocese têm como pa-

droeira Santa Maria de Belém. O Estado 

do Pará e a Amazônia têm como rainha 

e padroeira Nossa Senhora de Nazaré. 

Costumo dizer que, como Arcebispo de 

Belém, eu passo de Nazaré para Belém, 

passando pela graça! Tudo remete à 

devoção mariana, ao presépio, à casa 

de Nazaré, a Belém, Casa do Pão. São 

quatrocentos anos de evangelização e 

de devoção, comemorados neste ano 

de 2016, com galhardia pela Igreja e 

pela sociedade. Temos a alegria de di-

zer que a Arquidiocese de Belém ofere-

ceu à cidade o que tinha de melhor. No 

dia do quarto centenário, a Santa Missa 

festiva foi um grande marco para a ci-

dade. Recordo as palavras que proferi, 

dirigidas ao povo e à cidade, recorda-das agora, para que fiquem gravadas na 
memória de todos: “Damos graças por-

que em nossa história os acertos foram 

muito maiores. Permitimo-nos olhar 

do nosso ângulo, pois a Igreja acompa-

nha esta história passo a passo: os va-

lores do Evangelho estão presentes em 

nossa cultura, as devoções, e devoções 

são provas de amor, suscitaram con-fiança imensa na Providência de Deus, cultivaram famílias piedosas, edifica-

ram as igrejas, formaram gerações de 

sacerdotes, comprometeram-se com a 

educação de crianças e jovens, deram 

nomes a pessoas, logradouros, bairros. 

Por todo lado algum santo se tornou 

protetor, um título de Nossa Senhora 

se implantou e, mais do que tudo, o pe-

rene louvor a Deus se consolidou. Qua-

trocentos anos de Missa e de pregação 

da Palavra, quatrocentos anos de Ba-

tizados, Matrimônios, Sacramento da 

that Our Lady was the person entirely 

covered by this same Word, called among 

us Star of Evangelization! She arrives and 

opens the doors for people to find Jesus 
Christ, her beloved Son. People have never 

kept static in Mary,  but pass immediately to 

the One that is the way, the thrush and the 

life. The Círio is an expression of the Church, 

evangelizing with the Church, making the 

Church grow and stimulating the growth of 

the Kingdom of God among us.

The city of Belém was born at Forte do 

Presépio (Nativity Fort), in front of which 

was built, years after, the Sé Cathedral, 

which patron title is Our Lady Of Grace. 

Belém and its Archdiocese saint patron 

is Saint Mary of Belém. The State of Pará 

and the Amazon have as its Queen and 

Patroness Our Lady Of Nazareth. I always 

say that, as Archbishop of Belém, I pass from 

Nazaré (Nazareth) to Belém (Bethlehem), 

passing by Grace! Everything remits to the 

Marian devotion, to the nativity scene, to 

the house of Nazareth, to Bethlehem, the 

House of Bread. It has been 400 years of 

evangelization and devotion, celebrated in 

this year of 2016, with great enthusiasm by 

the Church and by society. We are glad to 

say that the Archdiocese of Belém offered the 

best that it had to the city. On the day of the 

4th centenary the festivity  Holy Mass was 

a major milestone to the city. I remember 

the words that I said, directed to the people 

and the city, remembered now, so they can 

be engraved in the memory of everyone: 

“We render thanks because in our history 

the successes were much greater. Allowing 

us to look at ourselves through our own 

angles, for the Church accompanies each 

step of this history: the values of the Gospel 

are present in our culture, the devotions, 

and devotions are a proof of love, generated 

an enormous trust in the Providence of 

God, cultivated merciful families, built 

churches, generated generations of priests, 

committed to the education of children and 

teenagers, gave names to people, the title 

of Our Lady was established and, most of 

all, the lasting praise to God consolidated 

itself. Four hundred years of Masses and of 

preaching the Word, four hundred years 

of Christenings, Matrimonies, Sacrament 

of Penance, Christian Burial, four hundred 
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Penitência, Sepultura Cristã, quatro-

centos anos de Oração! Quatrocentos 

anos de presença fiel da Igreja junto 

à sociedade, como sal e luz e fermen-

to! E a Igreja de Belém dá à cidade o 

grande presente do XVII Congresso 

Eucarístico Nacional. Também por 

isso nossa cidade é motivo de justo 

orgulho e de grande alegria. Nossa 

Belém é Metrópole, Cidade grande 

que gerou outros Municípios, naqui-

lo que chamamos a grande Belém. No 

entanto, ela não pode se esquecer, e 

este é um pacto que a Igreja propõe, 

dos pequenos e dos pobres, das famí-

lias, das crianças, dos enfermos e ou-

tros tantos sofredores. Só o pequeno 

pode fazer o grande! Belém de tantas 

passagens e vielas, receba a visita da-

quele que veio simples e pequeno. Be-

lém olhe de novo para o Presépio. En-

fim, o sonho da Jerusalém Celeste seja 

abraçado por todos nós. Tenhamos a 

coragem de sonhar alto, com um lugar 

onde “não haverá mais luto, nem grito, 

nem dor, porque as coisas anteriores 

passaram’. Aquele que está sentado no 

trono disse: ‘Eis que faço novas todas 

as coisas’” (Ap 21, 3-5). para chegar 

lá, ouçamos o Apóstolo: “Não vos in-

quieteis com nada; mas, apresentai 

a Deus todas as vossas necessidades 

pela oração e pela súplica, em ação de 

graças. Então, a paz de Deus, que ex-

cede toda a compreensão, guardará os 

vossos corações e pensamentos, em 

Cristo Jesus” (Fl 4, 6-7).”

Efetivamente, a Arquidiocese ofere-

ceu o Congresso Eucarístico a Belém e 

ao Brasil. Cumprimos a palavra dada. E 

agora, tudo é Círio para nós. E a Igreja 

quer oferecer, neste Círio, o presente 

do Ano Jubilar da Misericórdia, procla-

mado pelo Papa Francisco. Passaremos 

por nossas ruas proclamando a “Salve, 

Rainha”. Contemplaremos “Salve Regi-

na, Mater Misericordiae”, palavras es-

tampadas no frontispício da Basílica de 

Nazaré, passaremos pela Porta Santa da 

Misericórdia, levaremos o sinal da Mi-sericórdia de Deus, no magnífico ícone 
que é a Imagem Peregrina pelas ruas 

e recantos mais recônditos, para ver o 

sorriso estampado em tantos rostos 

tocados pela bondade de Deus, a quem 

servimos e desejamos proclamar.

Feliz Círio de Nazaré!

years of Prayer! Four hundred years of 

the faithful presence of the Church close 

to society, as salt, light and leaven! And 

the Church of Belém gives to the city the 

great gift of the XVII National Eucharistic 

Congress. And also for that our city is the 

motive of great pride and happiness. Our 

Belém is a Metropolis, a great city that 

generated other municipalities, which we 

call Grande Belém (Great Belém). However, it 

must not forget, and this is a pact proposed 

by the Church, of the small and the poor, of 

the families, of the children, of the ill and 

of many other sufferers. Only the small can 

accomplish greatness! Belém of so many 

alleys and lanes, receive the visit of the One 

that came humble and small. Belém look 

to the Nativity Scene one more. At last, 

the dream of the heavenly Jerusalem may 

be embraced by all of us. May we have the 

courage to have great dreams, with a place 

where “‘neither shall there be mourning nor 

crying nor pain anymore, for the former 

things have passed away’. The One seated 

on the throne declared: ‘Behold I make all 

things new’” (Ap. 21:5). To get there, let us 

listen to the Apostle: “Don’t worry about 

anything; instead, pray about everything. 

Tell God what you need, and thank him for 

all he has done. Then you will experience 

God’s peace, which exceeds anything we 

can understand. His peace will guard your 

hearts and minds as you live in Christ Jesus.” 

(Fl. 4:6-7).

Sure enough, the Archdiocese offered 

the Eucharistic Congress to Belém and to 

Brazil. We have kept our word. And now, 

everything is Círio for us. And the Church 

wants to offer, in this Círio, the present of 

the Jubilee Year of Mercy, proclaimed by 

Pope Francis. We will pass through our 

streets proclaiming the “Hail Holy Queen”. 

We will contemplate “Salve Regina, Mater 

Misericordiae”, words which are engraved 

on the frontispiece of the Nazareth’s 

Basilica, we will pass through the Holy Door 

of Mercy, we will carry the sign of the mercy 

of God, through the magnificent icon that 
is the Peregrine Image in the streets and in 

the most hidden corners, to see the smile on 

the faces of those touched by the goodness 

of God, whom we serve and proclaim.

Happy Círio de Nazaré!
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