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Fiéis vão celebrar pelas ruas de Vera Cruz e Santa Cruz do Sul

Fiéis contam 
os motivos a se 
dedicarem todos os 
anos na confecção 
e montagem dos 
tapetes para a data

Durante procissão, fiéis vão percorrer ruas centrais de Vera Cruz e Santa Cruz do Sul

CORPUS CHRISTI
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Na quinta-feira, dia 
20, a Igreja Católica 
realiza os festejos de  

Corpus Christi, para celebrar 
a Eucaristia e o sacramento 
do corpo e do sangue de 
Jesus Cristo. A tradicional 
celebração, além de reunir os 
fiéis em caminhada pelas ci-
dades, envolve algumas pes-
soas, como Fátima Mueller e 
Lucia Ertel, antes mesmo do 
seu acontecimento. São elas 
que trabalham na confecção 
dos tapetes coloridos e flores 
pelos quais vão passar a Eu-
caristia. 

Há três meses, em Santa 
Cruz, voluntários trabalham 
na colagem, pintura, recorte 
e modelagem de materiais, 
unidos nos preparativos para 
o Corpus Christi. Aos pou-
cos, eles vão transformando 
serragem, areia, tampinhas 
de garrafa, tinta, pedras moí-
das e papel em tapetes e 
ornamentos, que vão decorar 
desde o altar da Catedral São 
João Batista, passando pelo 
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Mãos que trabalham pela fé

corredor, até a calçada.
Essas semanas de produ-

ção fazem parte da rotina de 
Lucia Ertel há 31 anos. Em 
1988, quando trabalhava no 
Colégio Marista São Luís, 
começou a fazer tapetes para 
a data, junto com um grupo 
de jovens. Desde lá, sua fé e o 
gosto pela arte a incentivam a 
continuar. “Faço em homena-
gem a Cristo. A gente, como 
católico, sabe que a Eucaristia 
é o corpo de Cristo vivo, nesse 
momento, celebramos para 
reforçar a fé”, conta.

Da mesma forma, a vice
-presidente da Pastoral da 

Na quinta-feira, a missa na 
Catedral São João Batista, em 
Santa Cruz, inicia às 9 horas e 
será celebrada pelo bispo Dom 
Aloísio Dilli. Por volta das 10 
horas, tem início a procissão 
pelas ruas do Centro, com al-
gumas paradas para reflexão. 
A primeira será no Colégio 
Marista São Luís, para pedir 
pela educação, em especial, 

pelos alunos e profissionais 
da área. A segunda parada 
será em frente ao Hospital 
Santa Cruz. De acordo com o 
padre Roni Osvaldo Fengler, 
nesse momento será pedido 
pelos enfermos e pela saúde. 
“Queremos, principalmente, 
lembrar os profissionais da 
saúde para que tenham fé e 
motivação para seguir seu 

Saúde e ministra da Eucaris-
tia e da Palavra, Fátima Muel-
ler, se envolve na confecção 
dos tapetes para a procissão 
de Corpus Christi, em Vera 
Cruz. Ela realiza esse trabalho 
há 20 anos, por acreditar na 
sua importância para a reno-
vação do Cristo Eucarístico. 
“Celebramos nesse momen-
to, principalmente para que 
nossos jovens e a comunidade 
saibam o significado do Cor-
po de Cristo, da Eucaristia e 
da palavra de Deus”, explica. 

A MONTAGEM
Desde a sexta-feira, dia 

14, o altar e o corredor da 

Catedral São João Batista ga-
nham adornos para receber 
os fiéis no feriado de Corpus 
Christi. “Temos uma inten-
ção especial neste ano, que 
é o desagravo das ofensas 
cometidas contra a imagem 
de Cristo, através das obras 
pejorativas. Os tapetes e os 
enfeites que preparamos são 
nossa forma de pedir perdão 
a Ele”, completa Lucia. 

Em Vera Cruz, a decoração 
da Igreja Matriz Santa Teresa 
começa a ganhar forma na 
quinta-feira pela manhã, com 
a montagem dos tapetes e a 
disposição dos ornamentos.

trabalho”, explica.
A bênção final será reali-

zada na praça Getúlio Vargas 
e, segundo Roni, será pedido 
por cada um que reside e tra-
balha na cidade. Além disso, 
como forma de participar 
desse momento de reflexão 
e de oração, o padre convida 
a comunidade a enfeitar a 
entrada de suas casas e dos 
comércios com sinais de fé. 

VERA CRUZ
A solidariedade vai guiar 

a procissão de Corpus Ch-
risti pelas ruas de Vera Cruz. 
Neste ano, o pedido aos fiéis  
é para que tragam um quilo 
de alimento não perecível, 
brinquedos ou agasalhos. 
Segundo o padre Dionísio 
Roque Kist, os donativos vão 

ser doados para a Comunida-
de São Francisco, que atende 
mais de 200 famílias. 

A missa na Igreja Matriz 
Santa Teresa tem início às 
14 horas e, na sequência, a 
procissão sai defronte à igreja, 
contornando toda a quadra. 
Na rua Tiradentes, em frente 
a uma Casa Geriátrica, será 
pedido pela saúde. Após, os 
fiéis vão seguir pela rua Ipi-
ranga, com parada no SINE 
para pedir pelos desempre-
gados. “Queremos que eles 
tenham fé e motivação para 
irem em busca de um traba-
lho”, revela o padre. A última 
passagem dos fiéis será pela 
rua Thomaz Gonzaga, retor-
nando à frente da Igreja, para 
a bênção final. 

Frio deve 
chegar ao 
Estado amanhã

INVERNO

Quem aguarda ansio-
samente o inverno, já 
pode tirar os casacos do 
armário, pois um “frio tí-
pico de inverno” chega ao 
Estado nesta quarta-feira, 
dia 19. De acordo com a 
MetSul Meteorologia, a 
presença de uma massa 
de ar gelado irá baixar as 
temperatura nas noites e 
madrugadas, com míni-
mas chegando aos 7ºC. 
Apesar da chegada oficial 
do inverno na sexta-feira, 
dia 21, o clima gelado terá 
vida curta em solo gaú-
cho e vai embora pouco 
antes do final de sema-
na, período em que as 
temperaturas retornarão 
para os números acima 
do normal para a época. 
Ainda que o tempo tenha 
apresentado sensação de 
abafamento em dias an-
teriores, não há previsão 
de chuva forte. É possível 
que ocorra alguma pre-
cipitação irregular e mal 
distribuída em algumas 
regiões do Estado, na 
quarta-feira.

APAE de Santa 
Cruz promove 
Feijoada

11 DE JULHO

Mais uma edição da 
Feijoada da Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais (APAE) será reali-
zada no dia 11 de julho, às 
19h30min, no ginásio de 
esportes da entidade, na 
rua Félix Hoppe, 53, em 
Santa Cruz do Sul. O pre-
paro do prato principal 
estará a cargo do chef Luís 
Bublitz e os ingressos ao 
valor de R$ 35 adulto e R$ 
18 crianças (6 a 12 anos), 
estarão disponíveis na 
próxima semana na APAE 
e com a Diretoria Social. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefo-
ne 3711-3098. O recurso 
será destinado às ativida-
des da entidade que hoje 
atende 390 pessoas com 
deficiência intelectual e 
múltipla. 
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