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PROCISSÃO DO SENHOR BOM JESUS DOS NAVEGANTES 
 

Roteiro do dia 29 de dezembro de 2019: 

 

A Procissão tem início no Largo Garcia Rosa, Alto da Colina de Santo Antônio, saindo da Matriz de 

Santo Antônio às 16h30min, ladeando a Praça Siqueira de Menezes, e descendo a Ladeira da Colina 

de Santo Antônio, seguindo pela Av. João Ribeiro – mão do tráfego de veículos – continuando pela 

Av. Dr. Carlos Firpo mão de tráfego, continuando pela Av. 07 de setembro ( Mamede ), seguindo pela 

Rua Capela até alcançar a Praça Olimpio Campos, continuando pela  Rua Itabaianinha até o Calçadao 

das Laranjeiras entrando pelo calçadao até a Igreja de São Salvador, onde termina. 

 

 

Roteiro do dia 1.º de janeiro de 2020 

 

 

1.ª parte: Da Igreja de São Salvador à Ponte do Imperador. A Procissão sai da Igreja de São  

Salvador às 15horas  seguindo pelo Calçadão das Laranjeiras, até alcançar a rua da Frente, seguindo 

até a Ponte do Imperador, por onde se fará o embarque do andor com a Imagem do Senhor Bom Jesus 

e, exclusivamente, de poucas pessoas credenciadas (cerca de 55), entre os quais os que levam o andor 

e os padres e autoridades presentes. 

 

 

2.ª parte: Com a supervisão da Capitania dos Portos de Sergipe, faz-se o embarque e a Procissão 

Fluvial que inicia às 16horas.  É necessária a manutenção das forças militares e civis que fazem o 

esquema de segurança, para não haver invasão que prejudique a saída da embarcação  com o andor, 

e para que haja atendimentos em qualquer emergência, especialmente de pessoa caída na água ou 

abafada pela multidão. De volta à Ponte do Imperador, faz-se o desembarque. 

 

 

3.ª parte: Da Ponte do Imperador à Colina de Santo Antônio. Realizado o desembarque, em volta 

das 17horas, faz-se a Procissão com a Imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes, saindo da 

Ponte do Imperador, seguindo pela Av. Rio Branco, no sentido de mão do tráfego, até ultrapassar o 

Espaço Zé Peixe, dobrando à esquerda para atingir a Praça General Valadão, seguindo pela Travessa 

Hélio Ribeiro e a Av. Carlos Firpo, prosseguindo ao longo da Av. João Ribeiro, pista de rolamento do 

tráfego de veículos no sentido normal da mão, até atingir a Ladeira da Colina, subindo por ela, 

rodeando a Praça Siqueira de Menezes e  terminando no Largo Garcia Rosa, com a Celebração 

Eucarística presidida pelo Pároco Frei Francisco Gonçalves de Sousa,ofm. 

 

 

 

Aracaju, 26 de dezembro de 2019. 


