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Por onde Santa Teresa peregrina, eles vão
São mais de 20 celebrações 

desde o envio da imagem da Santa 
Teresa às comunidades e aos nú-
cleos que formam a Paróquia até o 
seu retorno, neste domingo, dia 27, 
quando culmina com a grande festa 
da Teresafest. Vários são os devotos 
que participam, há muitos anos, 
em suas localidades, e há fiéis que 
acompanham cada um destes ro-
teiros. Adão e Helena Silveira estão 
entre eles. Moradores do centro da 
cidade, eles vão junto com o padre 
Dionísio Kist a cada peregrinação, 
com a tarefa de compor a equipe 
musical, que anima as missas. Seu 
Adão toca gaita desde a 1ª Tere-
safest, há 25 anos, e sua esposa, 
Helena, o acompanha puxando as 
canções há mais ou menos 15 anos.

O casal é motivado pelo clima de 
integração entre as comunidades e 
os núcleos. A cada dia de peregri-
nação, eles aguardam a chegada do 
cortejo vindo de outra comunidade, 
com recepção festiva, música, fogos 
de artifício, junto ao padre Dionísio 
e fiéis. “Seja bem-vindo, olê, lê, seja 
bem-vindo, olá, lá. Paz e bem pra 
você, que veio participar”, entoam 
a cada chegada. O momento, frisa 

Helena, é de entusiasmo e anima-
ção. “Temos tido bastante partici-
pação dos jovens nas comunidades 
do interior, é muito bonito de ver. 
É um momento de integração das 
famílias”, revela Helena, que além 
de outros músicos junto ao grupo, 
muitas vezes tem a alegria de contar 
com a companhia do filho Gustavo. 
Lúcia Sehnem também está entre os 
cantores que vai a cada peregrina-
ção, há três anos ininterruptamente. 
Ela se vê realizada em ver a comu-
nidade unida e alegre, participando 
da festividade e em oração.

Pode parecer cansativo percor-
rer cada roteiro, mais de 20 lugares, 
durante pouco mais de um mês. 
Mas Adão e Helena, que tantas e 
tantas vezes ainda conciliam com 
as missas nos sábados e domingos 
na Igreja Matriz, revelam: participar 
da peregrinação da Santa Teresa 
proporciona paz. “A fé é o que nos 
move ao vermos a Santa Teresa 
chegando em mais uma comuni-
dade. É por isso que fazemos tudo 
isso. Recebemos o calor do povo, a 
gratidão, o reconhecimento. É lindo 
e é muito emocionante”, completa 
Helena, devota da Santa Teresa.

Dia 21/09 - missa de envio da Santa Teresa às comunidades com 
bênção das zeladoras e capelinhas. 
Dia 24/09 - Núcleo Bom Jesus e Nossa Senhora das Graças; 
Dia 26/09 - Núcleo Associação 7 de Junho, Dona Josefa. 
Dia 27/09 -  Núcleo São João Batista, Alto Dona Josefa.
Dia 1º/10 - Núcleo São Sebastião Mártir, Linha Andréas.
Dia 2/10 - Comunidade Imaculada Conceição, Dona Josefa. 
Dia 3/10 - Núcleo Santa Ana, Linha Capão, Boa Vontade.
Dia 4/10 - Núcleo Sagrado Coração de Maria, CTG Her. Farroupilha. 
Dia 5/10 - Comunidade Nossa Senhora do Rosário, Linha Fundinho. 
Dia 6/10 - Comunidade São Francisco, bairro São Francisco.
Dia 8/10 - Comunidade Sagrado Coração de Jesus, Entrada Ferraz.
Dia 9/10 - Comunidade São José, Linha Henrique D’Ávila.
Dia 10/10 - Comunidade São Luis, Linha Floresta.
Dia 11/10 - Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, Rincão da Serra.
Dia 12/10 - Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Esquina Koelzer.
Dia 15/10 - Núcleo São José do Menino Jesus, Linha Sítio.
Dia 17/10 - Comunidade Santa Rita de Cássia, Linha Tapera. 
Dia 18/10 - Comunidade Sagrada Família, Vila Progresso. 
Dia 19/10 - Núcleo Nossa Senhora de Fátima, Coxilha Mandelli.
Dia 20/10 - Núcleo Santo Antônio, bairro Cipriano.  
Dia 22/10 - Núcleo São Frei Galvão, Vila Triângulo. 
Dia 23/10 - Núcleo Nossa Sra. dos Navegantes, L. 2 de Dezembro. 
Dia 24/10 - Comunidade Santa Teresinha, Entre Rios. 
Dia 27/10 - Retorno da Santa Teresa à Matriz com as comunidades.
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