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REGULAMENTO DO CONCURSO DO IMPERADOR/IMPERATRIZ - 2019 

 

 

1) INSCRIÇÃO 

a) A inscrição é individual e gratuita, aceita no período de 19 de abril a 26 de maio de 2019.            

b) Podem participar do Concurso do IMPERADOR/IMPERATRIZ, adolescentes e jovens entre 

12 a 26 anos completos até junho de 2019. Que tenha o sacramento do Batismo, sem limite 

de altura, alegre, e com empatia para ser o Imperador e a Imperatriz do Divino. O candidato 

(a) deve ser morador do território da paróquia e ser participante das missas da sua 

comunidade. 

c) A família (pais e irmãos) dos candidatos (as) para Imperador/Imperatriz do Divino deverá 

acompanhar todo processo e estar disponível sempre que for solicitado pela equipe 

organizadora do concurso e da Comissão de Festa 2019. 

d) Os interessados efetuarão a inscrição na secretaria da paróquia ou com um agente da 

PASCOM e comissão organizadora 2019.  

e) O candidato (a) deverá fazer uma carta descrevendo “Porquê deseja ser Imperador e a 

Imperatriz do Divino”. 

f) O Imperador e a Imperatriz do Divino serão escolhidos através de ELEIÇÃO. É preciso ter a 

idade mínima de 16 anos e no ato da votação apresentar o Título de Eleitor.  

g) Na ocasião da entrega da inscrição será numerada e preenchida uma ficha de inscrição 

dando direito ao candidato para participar da eleição.  

 

2) DO ELEITOR 

a) O ELEITOR devera chegar ao local da eleição a partir das 09h, onde se dará início a 

votação, munido do documento de identificação (Titulo do Eleitor ou Identidade). 

b) O ELEITOR terá somente direito a um voto. 

c) Não será permitido boca de urna dentro do espaço da votação, neste caso, dentro do 

espaço da Igreja Matriz – PARÓQUIA DIVINO ESPÍRITO SANTO. 
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d) O candidato receberá uma cédula para realizar seu voto em seu candidato a Imperador e 

outra para sua candidata a Imperatriz. 

e) Só terá direito a VOTO o ELEITOR a partir dos 16 anos. 

 

3) ELEIÇÃO 

Para IMPERADOR E IMPERATRIZ: 

a) A escolha será realizada através de ELEIÇÃO no dia 01/06, na Igreja matriz.  Dando 

oportunidade ao povo escolher o Imperador e a Imperatriz da festa do Divino Espírito 

Santo/2019.  

b) A abertura da eleição será no dia 01/06, (sábado) das 10 às 16h. Neste dia de eleição os 

paroquianos vão receber uma cédula para marcar sua indicação para Imperador e Imperatriz 

depositando na urna. Neste dia haverá o registro de todos os eleitores, e estes precisam ter 

acima de 16 anos para efetivar o seu voto. 

c) Após o fechamento das inscrições a urna será lacrada e depositada aos pés do Santíssimo, 

para que abençoe o IMPERADOR e a IMPERATRIZ, escolhido pelo povo na condução dos 

festejos, junto com a comissão de festa a ser definida na Missa Solene de Pentecostes, no 

dia 09/06/2019.  

d) A contagem dos votos será a partir das 16h30, tendo a presença do Padre Jaciel Bezerra, 

da Equipe organizadora, do Casal Festeiro, da Juíza de Devoção e dos representantes dos 

candidatos.  

e) O resultado da apuração será dado após o encerramento da contagem dos votos. 

f) No caso de desempate o Pároco Padre Jaciel Bezerra será o responsável pelo voto de 

minerva, proferindo o voto da decisão final. 

g) Os candidatos (as) inscritos deverão está presentes na missa do domingo (02/06) as 7h30, 

na qual acontecerá o anuncio do novo IMPERADOR e IMPERATRIZ da Festa do Divino Espírito 

Santo/2019. 

h) Caberá ao Pároco Pe. Jaciel Bezerra, PASCOM e Comissão organizadora a responsabilidade 

pelas orientações em todo processo, respeitando o disposto neste Regulamento. 
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i) O casal eleito para Imperador e Imperatriz deverá participar com sua família de todos os 

dias da Novena de Pentecostes/2020.  

 

4) COROAÇÃO 

O Imperador/ Imperatriz serão coroados pelo Padre na Missa do dia 09/06 as 07h30 
(manhã) e à tarde irá uma comitiva buscar o Imperador em sua casa para o local da 
procissão. Pela manhã: 

 Em procissão entra o cortejo: a bandeira do Divino, as meninas dos sete dons 
acompanhadas pela família imperial, o trinchante guardam a coroa pousada na salva e o 
cetro, carregado pelo filho ou irmão do Imperador ou Imperatriz; e os empregados de 
vara, que formam o quadro em volta da família imperial.  

 Em frente ao altar, tomam lugar o padre, que procederá à coroação, os foliões que 
acompanharão a cerimônia, o Imperador e a Imperatriz, em frente à almofada 
vermelha, onde se ajoelharão para a coroação, e a família imperial coma salva, coroa e 
cetro.  

 Os fiéis entoam cânticos em homenagem ao Divino, a igreja é uma grande festa, de 
cores, fé, alegria e devoção. O padre procede à coroação do Imperador, que abençoa os 
presentes, com a coroa na cabeça e o cetro nas mãos; é aplaudido por longo tempo; 
depois, senta-se no trono, com a Imperatriz, ladeado pelos trinchantes. O padre então 
inicia a missa. 

 Ao final da celebração, o Imperador discursa, agradecendo a participação de todos. 
 

4) ROUPA DO IMPERADOR/IMPERATRIZ (traje majestático) 

Responsabilidade dos pais, PASCOM e Comissão de Festa do Divino. 

 

5) CORTEJO 

a) A Procissão do Divino terá o Cortejo conduzindo pelo Imperador e a Imperatriz, 

ostentando a coroa e o cetro, do local escolhido para saída do cortejo até a Igreja Matriz, 

juntamente com seus familiares.  

b) Todos os candidatos (as) terão o direito de participar da corte na procissão no dia de 

Pentecostes, nas ruas da Paróquia Divino Espírito Santo às 16h00. Com muita alegria com a 

presença do Imperador e da Imperatriz do Divino. 
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6) NOVO IMPERADOR/IMPERATRIZ 

Cabe ao próximo Imperador e Imperatriz a responsabilidade de zelar pela realização da 

festa, incentivando a participação popular e angariando fundos. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) Ao fazer sua inscrição o participante estará aceitando os termos deste Regulamento, 

ficando sujeito à desclassificação pelo não cumprimento do mesmo. 

b) O Imperador e a Imperatriz e suas famílias deverão comparecer a Igreja matriz, sempre 

que for convocado pela Comissão organizadora. 

c) Será desclassificado (a) o candidato que não cumprir com os critérios definidos neste 

regulamento. 

d) Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e o Pároco. 

f) As decisões da Comissão Julgadora e o Pároco serão soberanas e irrecorríveis. 

 

O Regulamento do Concurso pode ser  solicitado através do endereço eletrônico. 

pascom@pdesvl.com.br  


