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21/01 - Rubia Meire Ferreira de Freitas
25/01 - Lideval Santos da Silva
26/01 - Juciel dos Reis Ferreira
26/01 - Rosilene Reis Bittencourt Brault

20/01 - Adriana Gaudenzi Monteiro Loyola
20/01 - Carlos Frederico Meira Cordeiro 
20/01 - Ciro Augusto Rodrigues Silva
20/01 - Claudio Teixeira de Carvalho
20/01 - Sidinei José de Souza

VOCÊ SABIA?Lavagem do Bonfim

Comemorado na segunda quinta-feira do ano, a tradicional lavagem 
das escadarias do Bonfim é considerada a segunda maior manifestação 
popular da Bahia, perdendo apenas para o Carnaval. No dia, que em 
2020 culminou em 16 de janeiro, milhares de fiéis se reuniram na 
Cidade Baixa, em Salvador, para participar de missas e de uma das 
maiores caminhadas religiosas do estado, que ocorre entre a Igreja 
de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, e a Colina 
Sagrada, no Bonfim.
O festejo começa em frente à Igreja da Conceição da Praia, onde 
acontece um Culto Ecumênico. É bom chegar cedo, a missa começa 
por voltas das 8h. Os cortejos vão saindo um a um em direção à Igreja 
do Bonfim. Nosso Senhor do Bonfim é sincretizado com Oxalá. É bem 
bonito ver todos os tipos de devotos caminhando juntos.
Depois, dá-se início a uma caminhada de aproximadamente 8km até 
a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Vários cortejos fazem o trajeto, 
inclusive o Afoxé Filhos de Gandhy. Eles não têm um horário certo 
(nem é divulgado) para sair, então você tem duas opções: uma, é ficar 
ligado e ir andando com eles desde a Conceição da Praia, a outra, é 
encontrá-los pelo caminho.

O cortejo das baianas sai por volta das 9h30, logo depois da missa 
ecumênica, muitas vão antes. Ao chegarem na Colina Sagrada, elas 
lavam a escadaria. E lá outra missa é celebrada no final da manhã. 
A festa, que tem mais de dois séculos, mobiliza milhares de fiéis, 
simpatizantes e turistas.
Corrida Sagrada
A Corrida Sagrada é realizada há mais de 30 anos, organizada pela 
Federação Baiana de Atletismo (FBA) e abre o calendário de corridas 
de rua da cidade de Salvador. Participantes invadem as ruas da 
Cidade Baixa em velocidade. A Largada é em Frente à Igreja de Nossa 
Senhora Conceição da Praia, às 7h, antes de o cortejo das baianas 
sair em procissão. Tem que se inscrever antes, mas muitos corredores 
vão na “pipoca” mesmo, correndo por conta própria. Academias de 
ginástica de toda a cidade também formam seus grupos particulares. A 
Corrida Sagrada, ou Corrida do Bonfim, como é comumente chamada, 
é uma das corridas de rua mais famosas, animadas e tradicionais de 
Salvador. A corrida marca o início dos festejos, pois também já virou 
tradição soteropolitana.

Fonte: https://www.salvadordabahia.com/roteiros/o-que-saber-sobre-a-lavagem-do-bonfim/

Salvador - Bahia
A raiz de todo o bem, onde os credos se encontram e se respeitam!

Fonte: 
https://w

w
w.ibahia.com

/salvador/detalhe/noticia/nunca-
fez-o-percurso-da-lavagem

-do-bonfim
-veja-quais-pontos-visitar/

Percurso da Lavagem do Bonfim
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Suplentes
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José Zito dos Santos
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ANÚNCIO!

Vendo excelente casa em rua tranquila de Sussuarana, 
com portaria. Experimente a comodidade de morar em 
uma casa ampla e arejada perto do trabalho!

Contato: Jacqueline Sales / 99272-9312

Deseja publicar algo no 
FalaJuf? 

Envie para: 
falajuf@asserjuf.org.br

Não perca a oportunidade 
de deixar o seu periódico 
semanal ainda mais 
interessante.

Caro (a) Associado (a)

O FalaJuf quer estar mais perto 
de você, nosso associado e 

iniciamos a comunicação por 
meio de listas de trasmissão 
pelo whatsapp. Para você 

receber os informes no seu 
celular, é importante salvar o 

número da ASSERJUF na sua 
agenda quando receber nossa 

mensagem.

SEMPRE COM VOCÊ!


