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Devoção e fé guiaram procissões
NO FERIADO

Durante celebrações 
de Corpus Christi, fiéis 
participaram de missa 
e caminharam pelas 
ruas de Santa Cruz
e Vera Cruz

Em procissão, fiéis vera-cruzenses saíram defronte à Igreja Matriz
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Um dia marcado pela 
fé e devoção ao sacra-
mento do corpo e do 

sangue de Jesus Cristo. Assim 
foi a quinta-feira, dia 20, de 
celebrações do Corpus Ch-
risti. As tradicionais missa e 
procissão reuniram milhares 
de fiéis em Vera Cruz e Santa 
Cruz do Sul. Pela manhã, ca-
tólicos lotaram a Catedral São 
João Batista. A multidão que 
se estendeu até a calçada, se 
uniu em oração, guiada pelas 
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Em Santa Cruz, peregrinos realizaram celebrações durante a manhã

palavras do bispo Dom Aloí-
sio Dilli. Durante a celebra-
ção, ele lembrou aos fiéis que 
a carne de Cristo é o alimento 
que fortalece os irmãos e que 
seu sangue foi derramado 
para salvar a todos. 

A procissão saiu defronte à 
Catedral, às 10 horas. O mo-
mento foi de muita emoção 
para os peregrinos que parti-
ciparam da Adoração ao San-
tíssimo Sacramento. “Resumo 
esse instante em fé e alegria, 
por poder estar aqui, estar 
perto de Jesus Cristo e em 
união a tantos outros fiéis”, 
conta Maria Ivone Azevedo, 
que participa da procissão em 
Santa Cruz todos os anos.

Entre as paradas, em fren-
te ao Hospital Santa Cruz, 
a comunidade se uniu em 
um pedido pelos enfermos, 
pelas casas de saúde e para 

que os profissionais tenham 
sabedoria no exercício do seu 
trabalho. De dentro do hospi-
tal, através da janela, alguns 
se juntaram aos romeiros, 
erguendo os braços ao céu 
e orando. A bênção final foi 
realizada na praça Getúlio 
Vargas.

Em Vera Cruz, os fiéis tam-
bém lotaram a Igreja Matriz 
Santa Teresa, durante missa 
celebrada pelo padre Dionísio 
Roque Kist e pelo padre Lean-
dro Lopes. Em suas palavras, 
lembraram que enquanto uni-
dos ao Corpo de Cristo, todos 
podem amar como Ele ama. 

Era por volta de 15 horas, 
quando os peregrinos saíram 
em procissão, contornando o 
quarteirão da Igreja. Durante 
parada em frente a uma Casa 
Geriátrica, idosos puderam 
se unir em comunhão com 

Em Vera Cruz, o maior
tapete foi o da solidariedade

Diferente das celebrações 
anteriores de Corpus Christi 
realizadas na Igreja Matriz 
Santa Teresa, a deste ano 
não teve os tapetes como 
protagonistas. Em 2019, o 
destaque foi a solidariedade. 
Os fiéis doaram alimentos 
não perecíveis, agasalhos e 
brinquedos, em uma união 
para fazer o bem. Dentre eles, 
Teresinha Puntel separou al-
gumas roupas, mas também 
azeite, açúcar e leite. “Temos 

que pensar nos pequenos e 
como esses alimentos fazem 
falta para eles. O sentimento 
de partilha é maravilhoso e 
lindo”, conta a cristã.

Em oração, o padre Dioní-
sio pediu pelos necessitados 
e agradeceu pelo espírito 
solidário dos peregrinos. 
Nesta sexta-feira, dia 21, os 
donativos serão entregues 
as 200 famílias carentes aten-
didas pela Comunidade São 
Francisco.  

os romeiros. O momento foi 
de reflexão pelos enfermos 
e de pedidos por saúde. Em 
seguida, no SINE, pediu-se 
pelos desempregados, para 
que tenham fé e esperança 

e, ainda, pelos profissionais 
que trabalham no Conselho 
Tutelar e no CREAS para 
que tenham  sabedoria no 
atendimento das demandas 
difíceis.


