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Nos dias 20, 21 e 22 de agosto a Arquidiocese do 
Rio receberá, pela segunda vez, a Imagem de 
Nossa Senhora de Nazaré. A Padroeira do Pará e 
da Amazônia, que reúne todo ano em Belém do 
Pará mais de dois milhões de fiéis, passará por 
todos os Vicariatos da Cidade, abençoando mais 
uma vez os cariocas aqui nascidos e os de 
coração. 
 
No Rio de Janeiro, o Círio de Nazaré aconteceu 
pela primeira vez em 2009. Na ocasião, o povo 

carioca deu uma verdadeira demonstração de fé à Virgem de Nazaré. Mesmo debaixo 
de chuva, mais de oito mil pessoas participaram da tradicional procissão do Mini-Círio, 
em Acari. Desta vez, além do realizado em Acarí, haverá outro na orla de Copacabana. 
 
Em 2009, de velas acesas e cantando o Hino da Berlinda, tradicional em Belém do 
Pará, uma multidão seguiu emocionada e em paz pelas ruas de Acari. O Padre Nixon 
Bezerra de Brito, Vigário Paroquial da Igreja dos Santos Mártires Ugandenses e Nossa 
Senhora de Nazaré, em Acari, muito feliz, ressaltou que aquela comunidade, que antes 
era conhecida pela pobreza e violência, a partir daquele momento estava se tornando 
conhecida pela fé. 
 
Neste ano, o Mini-Círio em Acari encerrará os festejos, no domingo, dia 22. O Padre 
Nixon disse que as expectativas são as melhores possíveis, pois a comunidade está 
preparada há muito tempo, com o envolvimento de todas as pastorais. 

- Nós temos 412 crianças na catequese, que estão com o trabalho de evangelizar 
através do Círio, explicando a origem da devoção, o significado da corda. E a 
evangelização através da criança é muito surpreendente porque traz os pais, a família 
toda. O Círio já está sendo vivido, afirmou o Padre. 
 
Após a missa, além de estar programado o show da Elba Ramalho, haverá paraenses 
preparando comidas típicas. Serão 12 barraquinhas vendendo, dentre outras coisas, o 
tradicional Pato no Tucupi. 
 
Como não poderia ficar de fora, um dos pontos turísticos do Rio, o Centro Luiz 
Gonzaga de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão, também receberá as bençãos de 
Nossa Senhora. A Imagem irá até o local no domingo, ao meio-dia. Lá, Dom Orani 
abençoará o lugar onde será construída uma Capela em honra à Nossa Senhora.  

A festa, na Feira de São Cristóvão, está sendo preparada pelo Padre Flávio Ramos, da 
Paróquia Nossa Senhora da Consolata. Ele explicou que como a feira é frequentada por 
pessoas de diversas regiões do Brasil, a Capela será dedicada à Nossa Senhora de 
Todos os Povos. Mas ressaltou que a primeira Imagem colocada no altar será a de 
Nossa Senhora de Nazaré. 
 
- No domingo, a feira recebe entre 30 e 40 mil visitantes. Será uma boa oportunidade 
de divulgar a fé por Nossa Senhora, afirmou Padre Flávio. 

 



 
Já no sábado, dia 21, a Imagem estará presente, ao meio
Senhora da Penha, para a recitação do Ângelus. O Reitor do Santuário, P
Souza está preparando, junto com as pastorais, uma bonita recepção para a Virgem de 
Nazaré. Haverá música, dança e, claro, muita oração.
 
Segundo o Padre Serafim, a visita da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré será mais 
uma força da Mãe de Jesus como intercessora do povo carioca. 

Confira a programação do Círio de Nazaré e participe. 
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Já no sábado, dia 21, a Imagem estará presente, ao meio-dia, no Santuário de Nossa 
Senhora da Penha, para a recitação do Ângelus. O Reitor do Santuário, Padre Serafim 
Souza está preparando, junto com as pastorais, uma bonita recepção para a Virgem de 
Nazaré. Haverá música, dança e, claro, muita oração. 

Segundo o Padre Serafim, a visita da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré será mais 
s como intercessora do povo carioca.  

Confira a programação do Círio de Nazaré e participe. Clique aqui e veja a programação 
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