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A festa que aproxima as comunidades
Ao chegar em Vera Cruz, o pa-

dre Dionísio Kist e os gestores da 
Comunidade Católica Santa Teresa, 
presidida por Guido Hoff e Arselio 
Back em 1995, cultivaram o desejo 
de criar uma festividade que pu-
desse aliar a peregrinação da Santa 
Teresa, padroeira da Paróquia, nas 
comunidades e nos núcleos, unir os 
fiéis e integrar os vera-cruzenses. 
Estava criada a semente da 1ª Te-
resafest, sucesso desde a primeira 
edição. Desde o início, uma propos-
ta arrojada: fazer uma festa grande, 
em três dias, além da peregrinação 
que se tornou tradicional nos anos 
posteriores. A programação foi ex-
tensa e a diretoria resolveu fechar 
a quadra defronte à igreja, na rua 
Alvarenga, para colocar um parque 
de diversões.

Para o padre Dionísio, que tem 
a grata satisfação de estar de vol-
ta para reviver esta trajetória de 
sucesso da Teresafest, que agora 
celebra 25 edições, o evento é uma 
forma de animar as comunidades 
e os núcleos da Paróquia Santa 
Teresa, aproximá-los com a pere-
grinação da padroeira, envolver a 
todos em vibração com este mo-
mento de acolhida e integração, em 

uma programação diferente e que 
valoriza cada localidade, descen-
tralizando da Matriz com o roteiro 
de passagem da Santa Teresa. “Ela 
é a padroeira de toda a Paróquia, 
mas também buscamos valorizar 
as padroeiras e os padroeiros de 
cada comunidade e núcleo, tanto 
que todas as imagens são trazidas 
para a celebração”, frisou o padre. 
Da mesma forma, as capelinhas 
de Nossa Senhora, que circulam 
entre as famílias, participam deste 
momento religioso. Os símbolos de 
fé que chegam nas casas e aproxi-
mam os fiéis são enaltecidos, exalta 
Dionísio Kist.

“A Teresafest não é a festa da 
Matriz, é a festa da Paróquia. É o 
momento de promover a fraterni-
dade entre as comunidades e os 
núcleos. Essa sempre foi a inspira-
ção e a motivação da Teresafest: 
vivermos a fé em comunidade”, 
frisou. E mais, salientou o padre 
Dionísio. A festa é um momento 
importante para construir e forta-
lecer alguns pilares: a renovação 
da fé em Jesus Cristo, a devoção 
aos padroeiros, a credibilidade em 
comunidade, núcleo e paróquia, e 
a valorização da vida em família.

Foi na gestão de Guido Hoff e Arselio Back à frente da Comuni-
dade Católica Santa Teresa que a 1ª Teresafest foi realizada, com a 
ideia do padre Dionísio Kist para integrar e reavivar o espírito cris-
tão. “Nasceu para reanimar a fé”, resumiu Guido Hoff, relembrando 
da programação que contou com parque de diversões, sorteio de 
rifa, missa, jantar-dançante na sexta e reunião-dançante no domin-
go. Destaque para a peregrinação da padroeira Santa Teresa pelas 
comunidades do interior, um marco na programação do evento que 
se repete há 25 anos. “Os roteiros acabaram cruzando o município e 
fazendo com que os membros das comunidades se aproximassem, 
se conhecessem e interagissem. Foi e tem sido muito positivo para a 
formação cristã”, destacou Hoff.
O empresário Arselio Back esteve na coordenação da Teresafest 

nada mais, nada menos do que em 17 edições do evento, sendo 
por 13 anos presidente da Comunidade Católica Santa Teresa e em 
quatro anos como vice. Por isso, fala com a propriedade de quem 
impulsionou o evento: “a Teresafest foi motivo de crescimento social 
e religioso para nossa comunidade e nossa Paróquia. Vimos que 
tínhamos que evoluir e esse foi o passo inicial para voltarmos a cres-
cer”, frisou, destacando cada edição realizada com dedicação para 
consolidar a Teresafest como a maior festa religiosa de Vera Cruz. 
Nascida para integrar as comunidades e os núcleos junto à Matriz, 
valorizando padroeiros, levando a imagem da Santa Teresa em pe-
regrinação festiva e culminando com programação recheada para 
envolver as famílias, a semente da Teresafest cresceu em terra fértil 
e multiplica os frutos a cada ano que passa.

“NASCEU PARA REANIMAR A FÉ”


