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Autor: Dep. Júlio Campos

Com fulcro no que preceitua os Artigos 76, IV, 154 IX e 177 do Regimento Interno desta Casa
de Leis, requeiro à Mesa Diretora, deste Poder Legislativo, após ouvido o Soberano Plenário, a
realização de Sessão Especial, a ser realizada no dia 26 de maio do ano corrente (sexta-feira),
às 9:00 hs, no Plenário das Deliberações “Deputado René Barbour”, desta Assembleia
Legislativa com o objetivo de homenagear a FESTA DO SENHOR DIVINO e as pessoas que
contribuem para sua continuidade.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa na modalidade Requerimento que tem como objetivo
primordial render justa homenagem a manifestação mais expressiva da religiosidade tradicional
mato-grossense, a festa do Divino Espírito Santo que representa a chegada de Pentecoste cuja
celebração é datada desde os tempos do Brasil Império.

O culto de adoração ao Senhor Divino que representa a chegada do Pentecostes mobiliza
milhões de fiéis devotos e virou tradição no calendário católico ocorrendo após 50 (cinquenta)
dias da Ressurreição de Cristo, a Páscoa.

A fase de preparação da festa é realizada nos dias em que antecedem a chegada de
Pentecostes, os festejos começam com a novena mensal na residência dos devotos que se
inicia 09 (nove) meses antes da solenidade, a peregrinação da Bandeira pelas ruas da cidade,
percorrendo casas e comércios entregando a benção do Espírito Santo e o pão abençoado.

No dia do Senhor Divino as comemorações na Catedral Basílica de Cuiabá começam pela
manhã com a Santa Missa dos Festeiros, ao final da tarde reza-se novamente uma Santa Missa
seguida por uma Procissão, finalizando a multissecular, rica e respeitável tradição com
quermesse e jantar típico.

Faz-se importante a realização da Sessão Especial para homenagear, prestigiar e parabenizar
todos que contribuem para o sucesso da tradicional festa católica em Cuiabá e Mato Grosso.

Em tempo, solicito que sejam convidadas todas as autoridades constituídas: Governador,
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Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Secretários de Estado, bem como
festeiros e devotos.

Diante do exposto, entendo que esta Casa não poderia se furtar à homenagem ora pretendida,
razão pela qual peço apoio de meus pares, no sentido de aprovar o presente requerimento.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Março de 2023

 

Júlio Campos
Deputado Estadual
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