
Rio Araguaia (divisa com Tocantins –
atravessando o Rio entramos no Município 

de Piçarra – Sul do PA)



Rio Araguaia com sua beleza



Travessia de Balsa no Rio Araguaia (20 
minutos)



Travessia de balsa no Rio araguaia



Travessia de voadeira



A partir do final de junho o rio começa a esvaziar-se e formam-se 
as praias. É o período de verão que se estende até o mês de 

outubro. Julho é o mês mais movimentado nas praias devido às 
férias.



Pessoas acampadas



Diocese Santíssima Conceição do 
Araguaia – criada em 1911



Diocese santíssima Conceição do 
Araguaia e suas imensas paróquias



Dados gerais

• São 13 municípios no território da Diocese;

• Superfície de 52.465 km² (maior que o Estado 
do Espírito Santo);

• Limites com as dioceses: São Félix do 
Araguaia, Marabá, Prelazia do Xingu;

• 333.760 habitantes;

• Município com maior população: Redenção;



Bispo Diocesano Dom Dominique 
(francês) 



Missa com o Bispo na Catedral (por ocasião 
da visita dos padres Walter e Genivaldo)



Clero da Igreja Irmã - são 22 padres distribuídos 
em todo território da Diocese  



Clero da Igreja Irmã (maioria dos padres 
são religiosos e alguns são estrangeiros)



Missa do Crisma em Redenção 



Catedral de Conceição do Araguaia (situada 
de frente para o Rio Araguaia)



Rio Araguaia – 200m da Catedral



Catedral – Conceição do Araguaia



Igreja Matriz Senhora Sant’Ana de Piçarra



Pátio da Matriz



Secretaria, salão e área



Área para encontros, festas...



Minha apresentação oficial na 
Paróquia (24/02/2013)



24/02/2013 (Pe. Bené – representante dos presbíteros 
e pároco da Paróquia Cristo Rei, em Redenção)



Missa dominical na Igreja Matriz



Missa dominical na Igreja Matriz



Centrais de ar 



Bancos antigos - Matriz



Bancos novos



Bancos, Altar e Mesa da Palavra novos



Casa paroquial (atrás da Ig. Matriz)



Casa paroquial



Casa paroquial (espaço muito utilizado 
nos encontros)



Casa paroquial



Secretaria paroquial



Salas de catequese e encontros 
(forradas e uma com central de ar)



Salas de catequese e encontros



Espaço entre a Igreja e a secretaria, 
também muito utilizado (embaixo das 

salas)



Município de Piçarra

• Aproximadamente 12.500 habitantes;
• População formada por pessoas vindas do: 

Maranhão, Ceará, Bahia, Piauí, Minas Gerais, 
Goiânia, Tocantins, Espírito Santo (poucos). 
Paraenses mesmo são bem poucos, o predomínio 
é de nordestinos e mineiros.

• Criado em 1995
• Área de 3.312km2

• Clima tropical com estação seca
• Distante 700 km de Belém



Município de Piçarra

• Cidades próximas: São Geraldo-PA (45 km); 
Xambioá-To (48 km); Araguaína-TO (140 km); 
Marabá-PA (205 km).

• Base da economia: pecuária (predomina 
gados de corte);

• Não tem água tratada nem esgoto;

• Asfaltamento somente na cidade

• Educação: básico, fundamental e médio 



Cidade de Piçarra (6 mil habitantes, 
aproximadamente)



Cidade de Piçarra



Cidade de Piçarra – vista aérea



Cidade de Piçarra (rua principal com 
mais ou menos 1 km de extensão)



Via principal



Prefeitura de Piçarra



Criação de gado é o forte da economia na região



Criação de gado (pequeno produtor)



Nossas estradas (muito empoeiradas, 
principalmente no verão)



Pior que neblina



Nossas estradas 



Nossas pontes (grande parte já foi 
substituída por bueiros)



Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe  
Festa 12/12



Dados gerais

• Criada em 25 de março de 2008;

• Padroeira: N. S. de Guadalupe (12/12)

• 27 comunidades (e um ponto de celebração),
sendo duas na cidade: Matriz Senhora
Sant’Ana e São Marcos no bairro Brasil Novo;

• A Paróquia está organizada em 5 regionais:
regional Bamerindus, regional Piçarra,
regional Córrego da Anta, regional Lote 08 e
regional Anajá.



Dados gerais

• Padres que atuaram na Paróquia: Pe. Adilson
(primeiro); Pe. Marcos; Frei Roberto; Pe. Alci.
Durante alguns períodos a Paróquia ficou sem
padre e contou com a colaboração de muitos
padres que vinham dar atendimento.

• No momento as pastorais e os conselhos não
se encontram bem organizados, porém existe:
liturgia, catequese, dízimo, juventude,
pastoral da misericórdia.


