
Em procissão, fiéis renovam a fé
Realizada há mais de 40 anos, caminhada seguida de missa une moradores em oração e agradecimento
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De crianças a idosos, procissão uniu famílias em oração, pedidos e gratidão
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Loreci com a neta, Ágatha, as filhas e o neto Gabriel: todos pela fé

Havia pés descalços, pes-
soas com oferendas, paga-
dores de promessas, gente 
de fé. O domingo de clima 
agradável atraiu dezenas de 
moradores para a procissão 
de Nossa Senhora dos Nave-
gantes, que ocorre há mais 
de 40 anos na localidade de 
Linha Dois de Dezembro, 
interior de Vera Cruz. Foram 
crianças que abriram a cami-
nhada de aproximadamente 
1,5 quilômetro da Escola Júlio 
de Castilhos até as margens 
do rio Pardo, onde transcor-
reu a missa campal celebrada 
pelo padre Dionísio Kist.

A caminhada pela estrada 
de chão batido reúne tradi-
cionalmente muitas famílias. 
Loreci de Oliveira chegou 
com a neta Ágatha, de seis 
meses, nos braços. Vestida 
de anjo, a menina nasceu 
prematura e a avó relata que 
costumava se engasgar com 
frequência. “Fiz a promessa 

Antes mesmo da procissão 
iniciar, o padre Dionísio, 
perante os fiéis, lembrou da 
tragédia em Brumadinho, 
Minas Gerais. O coordena-
dor da procissão, Irineu dos 
Santos, também mencionou 
as pessoas que costumavam 
participar da celebração, mas 
que faleceram, deixando 
saudades.

· almoÇo
A Comunidade Católica São 
Francisco promove almoço 
comunitário no dia 10 de 
fevereiro. Às 10 horas, ce-
lebração, após almoço no 
valor de R$ 25 (adulto) e de 
R$ 12 (crianças de seis a 12 
anos). No cardápio, churras-
co de gado, porco e saladas 
diversas. À tarde, reunião 
dançante. Antecipados com 
Danilo, pelo telefone (51) 
98022-2378 ou Alvício, pelo 
99844-3933.

· QUErmESSE
A comunidade Imaculada 
Conceição, de Dona Josefa, 
prepara a sua tradicional 
quermesse anual. Será no 
dia 3 de março, com missa às 
10 horas e almoço ao meio-
dia. No cardápio, churrasco, 
gado, porco, galeto e sa-
ladas diversas, com sobre-
mesa. O valor é de R$ 25 
(inteiro) e de R$ 15 (meio). 
À tarde, reunião dançante 
com a Banda Acordes de 
Ouro e Kamarillia. Mais in-
formações com Sílvia, pelo 
telefone (51) 3718-1288.

BailES E FESTaS

· Talão
A Secretaria de Desenvol-
vimento Rural de Vera Cruz 
informa que o produtor de-
verá apresentar o seu talão 
até o dia 15 de março para 
a coleta de informações 
para o cálculo do índice de 
participação do município 
no retorno do ICMS e para 
a atualização do cadastro 
do estabelecimento rural. 
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para Nossa Senhora e ela 
não se ‘afogou’ mais. Por 
sete anos devemos trazer ela 
na procissão”, relata Loreci, 
que há 15 anos deixou a lo-
calidade e se mudou para o 
Passo da Cavalhada, em Rio 
Pardo. Mas a participação na 
caminhada é sagrada. Loreci 
veio acompanhada das filhas, 
Valquíria Rodrigues de Oli-
veira, que é a mãe de Ágatha, 
e Marta de Oliveira Ramos. 
Por elas, Loreci também já fez 
promessa, assim como o neto, 
Gabriel, nascido prematuro, 
a exemplo da menina. Hoje 
com 16 anos, o jovem faz 
questão de participar deste 
momento de fé e devoção.

Por falar em devoção, a 

imagem de Nossa Senhora 
dos Navegantes foi condu-
zida por fiéis durante todo 
o trajeto. De trechos em tre-
chos, havia o revezamento. 
Clarice Wink, moradora de 

Linha Tapera, esteve no pri-
meiro grupo que conduziu 
a imagem e se disse movida 
pela fé em Nossa Senhora. 
Não teve peso nos ombros 
ou cansaço que a impedisse.


