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lnsere o festejo de Nossa Senhora da Conceição, no
município de Humaitá, no roteiro oficial de Turismo
Religioso do Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. le Fica inserido, no roteiro oficial de Turismo Religioso do Estado do Amazonas, o Festejo
de Nossa Senhora da Conceição, que acontece anualmente no município de Humaitá, no período
de 28 de novembro a 8 de dezembro.

Art. 2e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 06 dC
agosto de 2019.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, o turismo religioso vem há tempos ganhando força mundial
e a presente proposítura pretende inserir no roteiro oficial de Turismo Religioso do Estado do
Amazonas, o Festejo de Nossa Senhora da Conceição, que ocorre anualmente no município de
Humaitá há L42 anos, tornando um marco de participação dos fiéis católicos.

No interior do Amazonas, através do catolicismo, as festas de santos padroeiros são
tradição, nem as distâncias impedem o fluxo de devotos que atravessam rios, cortam estradas e céus
para louvar seus padroeiros e ter alguns dias de diversão.

A festa da lmaculada Conceição, comemorada em 8 de dezembro, foi inscrita no calendário
litúrgico pelo Papa Sisto lV em 28 de fevereiro L477. Tempos depois, em 8 de dezembro de 1854, a
lmaculada Conceíção foi solenemente definida como dogma pelo Papa Pio lX em sua bula tneffabilis
Deus. 

,

lnsta ressaltar que o festejo de Nossa Senhora da Conceição é celebrado em homenagem à
padroeira da cidade e acontece em duas esferas: religiosa e o social. Durante 3 meses acontece a
peregrinação, durante todos os domingos nas comunidades ribeirinhas, e ao final chega na cidade
de Humaitá em grande festa, geralmente com a participação da Banda do 54eBlS1. Após é celebrada
a missa e, por fim, é aberto oficialmente o Festejo que vai até o dia 8 de dezembro, finalizando com
uma grande procissão luminosa e, ao chegar na lgreja Matriz, celebra-se uma grande missa de
encerramento do festejo.

Durante esses dias, QUe compreende do dia 28 de novembro até 8 de dezembro, são
realizados no âmbito religíoso areza do terço antes das missas, todos os dias é celebrada a Santa
Missa, muitas pessoas tem a devoção de participar diariamente agradecendo por uma graça
alcançada. Já no âmbito social, ocorre a venda de comidas típicas e bebidas, bem como o leilão de
inúmeros produtos, tais como joias, canoa, utensílios de casa (TVs, aparelhos de som, fogão,
geladeira, etc), todos doados pelos comerciantes, pelas comunidades e grupos pastorais, onde a
população, em especial as crianças, tem a oportunidade de vivenciar um momento de lazer.

A cada ano que passa o festejo vem sendo cada vez mais divulgado e celebrado com mais
fervor, onde percebe-se por todos que a participação da comunidade católica está se tornando cada
vez mais efetiva. O últímo festejo celebrado em 2018, superou todas as expectativas dos anos
anteriores, sendo especulado como o maior evento religioso celebrado nas terras humaitaenses.

Pelo exposto, e devido à ímportância da presente proposta para acrescentar e incrementar o
turismo e a economia na região, peço o apoio aos nobres pares e a consequente aprovação.
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