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GUARDA DA IMACULADA CONCEIÇÃO 

EDITAL 01/2021 

 

A diretoria da Festa de Nossa Senhora da Conceição TORNA PÚBLICO, pelo presente 

edital, a seleção de membros para a Guarda da Imaculada Conceição, equipe formada por pessoas 

voluntárias para atuar nas atividades da Festividade de Nossa Senhora da Conceição, padroeira 

da Arquidiocese de Santarém e outras atividades congêneres, sempre de acordo com o que 

emanar da Diretoria da Festa.  

 

OBJETIVO:  

 

Equipe de voluntários, composta por devotos e devotas de Nossa Senhora da Conceição, que 

possam prestar auxílio na realização do Círio, Peregrinações, Liturgias, Arraial e demais eventos 

relativos à Festa da Padroeira da Arquidiocese de Santarém, bem como realizar a guarda da Imagem 

Oficial de Nossa Senhora da Conceição. 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º A Guarda da Imaculada Conceição será formada por pessoas responsáveis e devidamente 

preparadas que possam zelar pela beleza e bom andamento das atividades a que se propõe. 

 

Art. 2º Essa equipe deve estar em profunda comunhão de fé com Jesus Cristo, o Bom Pastor e a 

Igreja Católica, em obediência ao Arcebispo e à Diretoria da Festa. Terá um regimento próprio para 

regular suas atividades e estará imediatamente sujeita às determinações emanadas pela Diretoria da 

Festa de Nossa Senhora da Conceição. 

 

Art. 3º Ressalta-se, para todos os meios legais, que se trata de uma equipe de pessoas que prestam 

serviço na Festa de Nossa Senhora da Conceição de forma voluntária e gratuita. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA INSCRIÇÃO 
  

Art. 4º A inscrição se dará pelo preenchimento do Formulário de Inscrição (anexo 01) 

disponibilizado na secretaria da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, nas redes sociais oficiais 

do Círio de Nossa Senhora da Conceição e nas PASCOM da Paróquia de Nossa Senhora da 

Conceição. 

 

§ 1º As inscrições se darão de 05 de abril de 2021 até o dia 30 de abril de 2021. 

 

§ 2º As fichas de inscrição devem ser entregues na Secretaria da Paróquia de Nossa senhora da 

Conceição em horário comercial.  
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CAPÍTULO III 

DIRETRIZES DO CARGO DA GUARDA DA IMACULADA 

CONCEIÇÃO. 

 

Art. 5º A Guarda da Imaculada Conceição será composta, inicialmente, por duzentas (200) pessoas, 

sendo quantidade paritária (50% de homens e 50% de mulheres). Pode-se ampliar esse número de 

membros, caso a Diretoria da Festa julgue necessário. 

 

Art. 6º A Guarda terá um Diretor Espiritual que acompanhará, por meio de reunião mensal, a 

evangelização pessoal de cada membro deste grupo para que se alcance, por meio do serviço 

prestado por seus membros, a presença de Cristo na vida dos irmãos e irmãs, devotos e devotas de 

Nossa Senhora da Conceição. 

 

Art. 7º A Guarda terá um Casal Coordenador que esteja em perfeita sintonia com o que emanar da 

Diretoria da Festa, podendo ser convidado pela mesma a participar de suas reuniões, quando 

necessário. 

 

Art. 8º Cada Guarda será admitido (a) após o processo de seleção, em cerimônia própria a ser 

celebrada na Catedral, presidida pelo Arcebispo, pelo Cura ou pelo Vigário Paroquial, devendo ser 

feito um juramento de pertença à Igreja e de defesa dos seus dogmas de fé, principalmente os 

relativos à Santa Mãe de Deus. 

 

 

CAPÍTULO IV 

CRITÉRIOS PARA CONCORRER AO CARGO  
 

Art. 9º Ser cristão católico, batizado e crismado, apto (a) a participar da Sagrada Eucaristia, 

apresentando, devidamente preenchida, sua ficha de inscrição acompanhada de uma carta de 

recomendação do pároco ou vigário da comunidade paroquial em que participa. 

 

Art. 10º Ter uma vida exemplar, servir de exemplo em suas atividades e funções, em qualquer 

ambiente em que se encontre, sendo testemunha viva do Evangelho de Cristo, ao qual deve se 

comprometer a conhecer e a praticar. 

 

Art. 11º Ter idade igual ou superior a vinte anos e inferior a sessenta anos. 

 

Art. 12º Gozar de plena saúde para o bom exercício de todas as atividades. 

  

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO  
 

Art. 13º Todos os inscritos serão avaliados por uma comissão composta por membros da Diretoria 

da Festa ou por ela indicados, que analisará cada candidato de forma individual, a partir dos 

critérios que estão especificados no presente Edital, em seu capítulo IV. 
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Parágrafo único: A divulgação do resultado está prevista para o dia 31 de maio de 2021, através 

das redes sociais oficiais do Círio de Nossa Senhora da Conceição, do Sistema Arquidiocesano de 

Comunicação, da PASCOM da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e na Secretaria da 

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. 

 

Art. 14º Será eliminado do processo de seleção o candidato que deixar de entregar a documentação 

exigida neste edital, ou apresentá-la de forma incompleta.  

 

 

CAPÍTULO VI 

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONCORRER AO CARGO 
 

Art. 15º Preenchimento do formulário de inscrição (Anexo I), acompanhado de duas fotos 3x4. 

 

Art. 16º Apresentação da carta de recomendação do pároco ou vigário da paróquia ou área onde o 

candidato participa (anexo 02). 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 17º A inscrição implica o reconhecimento e a aceitação, pelo proponente, das condições totais 

previstas neste Edital. 

 

Art. 18º A Diretoria da Festa de Nossa Senhora da Conceição não cobrirá eventuais gastos dos 

proponentes com acesso à internet, transporte, alimentação e hospedagem. 

 

Art. 19º Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares ou 

avisos oficiais que vierem a ser publicados pela Diretoria da Festa para este fim. 

 

Art. 20º A Diretoria da Festa de Nossa Senhora da Conceição será a responsável pela resolução de 

casos omissos e as situações não previstas no presente edital. 

 

Parágrafo Único – Todas as informações adicionais serão divulgadas por meio da PASCOM da 

Arquidiocese de Santarém ou da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em suas redes sociais. 

 

Santarém, 05 de abril de 2021. 

 

 

Dom Irineu Roman, SCJ 

Arcebispo da Arquidiocese de Santarém 

Presidente da Diretoria da Festa de Nossa Senhora da Conceição 2021 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INCRIÇÃO 

 

 

NOME COMPLETO: ______________________________________________________________ 

IDADE: _______________ DATA DE NASCIMENTO: __________________________________ 

ENDEREÇO:_____________________________________________________________________ 

BAIRRO: ___________________________________________ CEP: _______________________ 

BATIZADO? __________   FEZ 1ª EUCARISTIA? __________     FEZ A CRISMA? __________ 

CASADO? _________ NOME DO CONJUGE: _________________________________________ 

TELEFONE: (___) ________________   E-MAIL: ______________________________________ 

PROFISSÃO: ____________________________________________________________________ 

PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA: __________ QUAL: _________________________ 

COMUNIDADE QUE FREQUENTA: ________________________________________________ 

 

ESCREVA, EM POUCAS LINHAS, O MOTIVO PELO QUAL VOCÊ QUER FAZER PARTE 

DA GUARDA DA IMACULADA CONCEIÇÃO: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ANEXO II 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

 

À Diretoria da Festa de Nossa Senhora da Conceição, 

Nesta. 

 

 

Apresento para as considerações da comissão de seleção de membros da Guarda da 

Imaculada Conceição, formada por voluntários da Igreja Católica Apostólica Romana, o fiel 

_______________________________________________________________________________, 

que é participante da comunidade ____________________________________________________, 

paróquia ___________________________________________________________________, nesta 

Arquidiocese de Santarém. 

Esperamos que o citado candidato possa, pelo amor à Igreja de Jesus Cristo, se colocar 

sempre a serviço do Evangelho, tendo sempre o exemplo de Maria, modelo para todo fiel cristão 

que aceita que se realize a vontade de Deus em sua vida. Sendo o mesmo convocado para o serviço 

da Guarda da Imaculada Conceição, possa ajudar a realização da Festa da Padroeira da 

Arquidiocese com dedicação e humildade. 

 

 

 

ITA IN FIDE PAROCHI 

 

 

 

Santarém, PA, ______ de ____________________ de 2021. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Pároco (ou Vigário) da Paróquia/Área. 

 


