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PROJETO DE LEI N' 60I I2O1g

..CONSIDERA COI\IO PATRIMONIO CULTURAL
IMATERIAL DO ESTADO DO AMAZONAS A
NOVENA DE SÃO FSÉ''

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1o. Fica considerado como Patrimônio Cultural lmaterial do Estado do
Amazonas a NOVENA DE SÃO JOSE.

Art. 2o. Esta lei entra em vigor na data de sua p.ublicação

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MANAUS , 24 DE SETEMBRO DE 2019.

DO AMAZONAS, EM

Dra. Mayara P hei Reis
Deputada- PP

2a Vice-Presidente

Av. hilárro Ypiranga P,"1onteira" 3.95ü,
Parque úez, ft4anaus - AP{4. 8ü05ü-ü3ü
Fone;31ts3-4455 -Ssla dã 3è PresÍdênËia"
3183-4382 - GãbirÌÊ,tÊ.



FStrãn ffifrtst*ïãrs
À$9f; M Bt".S tÂ t"f; Gt 5rÂïtvÊ FLì

TSTADO *O AfuIÂJÕ:'{Â:

JUSTIFICATIVA

O patrimônio, seja material ou imaterial, é o reflexo da
identidade de um povo. Representa tudo o que deve ser preservado, tombado,
registrado, revitalizado, enfim, tudo o que não deve ser esquecido. Ao
contrário, procura-se, sempre, mantê-lo em mqrimento, vivo e presente.

A UNESCO define como Patrimônio Cultural lmaterial "as
práticas, representaçÕes, expressões, conhecinentos e técnicas - juntos com
os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados

que as comunidades, os grupos e, err alguns casos, os indivíduos
reconhecem como parte integrante de seu patr mônio cultural".

O Patrimônio lmaterial é transmitido de geração em
geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de
seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um
sentimento de identidade e continuidade, confribuindo assim para promover o
respeito à diversidade cultural e à criatividade humana,

A Novena da Benção deisão José, como é oficialmente
charnada, é uma celebração da Palavra de Deus com adoração ao Santíssimo
Sacramento, com louvor e veneração da figura do padroeiro da Paroquia e de
toda a lgreja Catolica - São José -, tendo sido'criada para ser querigmática, ou
seja, para que proclamasse e ajudasse a reavivar a fé batismal de todos os
fiéis, numa realidade urbana, onde muitas vezes o tempo era exíguo.

Quando a criou, em 2.000, um ano após substituir o,
então, Pároco Padre Jose Dalla Valle, o Padre Sérgio Lúcio montou a
celebração, inserindo 04 (quatro) orações de intercessão, invocando São José,
com a iluminação da Palavra de Deus, Adoração Eucarística, Louvor e
Comunhão. Ao final acontece um momento de testemunhos e agradecimentos
às bênçãos alcançadas pelos fieis sob a intercessão de São Jose Operário.

Ademais, a devoção aG Santo em Manaus, teve um
crescimento significativo, a partir da criação da Novena de São José, pelo Pe.
Sergio Alho da Costa, hâ 20 (vinte) anos.

Assim, no dia 19 de cada mês, passou afazer parte do
calendário dos catolicos da cidade e a novena tornou-se famosa, atraindo
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milhares. As Novenas de São José, realizadas pelo Pe. Sergio Lúcio, era
frequentada por cerca de 50 (cinquenta) mil fiéis, não so da cidade de Manaus,
mas também da Região Metropolitana e até de municípios bem mais distantes
do Estado.

Anos mais tarde, após sua criação, a Novena passou a ter
grande notoriedade, notadamente, porque passou a ser transmitida ao vivo,
para todo o País pelo canal temático da Amazônia e pela Rádio Rio Mar, AM
1290, da Arquidiocese de Manaus.

O Pe. Sergio Lúcio, o crialor da Novena de São José, fez
seus estudos fundamentais e medio no Colegio Dom Bosco de Manaus.
Graduou-se em Filosofia pela Universidade Catolica de Brasília/DF e Teologia
em Manaus. E radialista e concluiu em 19E9, Mestrado em Comunicação
Social pela Università Pontificia Salesiana, em Roma (ltália), título que foi
validado pelo Brasil pela Universidade de São Paulo (USP).

Pelos fatos expostos e peìa relevância do terna, contamos
com o apoio dos nobres pares para a aprovaçãc da presente propositura por se
tratar de tema de grande interesse público e so:ial.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D DO AMAZONAS, EM
MANAUS , 24 DE SETEMBRO DE 20'19.
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