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Neste domingo, a festa culmina na Matriz
Domingo é dia de quermesse, 

voltar às origens e celebrar a festa 
em homenagem à Santa Teresa com 
muita integração entre as comuni-
dades e os núcleos que formam a 
Paróquia. Assim foi organizada a 
festa que é o ápice da programa-
ção desta 25ª Teresafest, neste dia 
27 de outubro, domingo. As ativi-
dades se concentram ao longo do 
dia, iniciando pela manhã, 9 horas, 
com a imagem da padroeira da 
Paróquia vindo de Dona Josefa até 
o trevo da Kopp Tecnologia, onde 
será recepcionada em carreata pelo 
centro de Vera Cruz, com a tradicio-
nal bênção dos veículos pelo padre 
Dionísio Kist. Ela será conduzida à 
Igreja Matriz, onde a missa festiva 
acontece na sequência, às 10 ho-
ras. O presidente do Conselho de 
Administração, Luís Carlos Dhiel, 
frisa que esse é um dos momentos 
mais aguardados da programação, 
quando a imagem da Santa Teresa 
retorna para a igreja, assim como as 
imagens de todas as padroeiras das 
comunidades e dos núcleos que 
formam a Paróquia Santa Teresa 
participam da celebração.

A recepção ao público no salão 
de festas da Comunidade Católica, 
às 11 horas, também promete ser 

diferente, já dando o tom da festa 
que aguardará as mais de 650 pes-
soas que devem marcar presença 
no evento. “Ao término da missa, 
teremos músicos na porta da igreja 
para iniciar a animação, conduzin-
do os participantes até o salão de 
festas ao ritmo das bandinhas de 
antigamente, com os sinos tocan-
do e foguetes sendo espocados, 
no melhor estilo das quermesses”, 
antecipa. É a renomada Banda Ma-
gia que vai comandar a recepção 
dos convidados e o baile à tarde. 

Os ingressos para o almoço são 
comercializados a R$ 30 na sede 
do Grupo Arauto, na Farmácia 
Schmitt, na Secretaria Paroquial e 
com as diretorias das comunida-
des até esta sexta-feira ou até es-
gotarem. Só para o baile, na hora, 
o valor será de R$ 10. A Teresafest 
conta com a parceria do Grupo 
Arauto de Comunicação e será 
animada pela Banda Magia Musi-
cal, com o apoio da Sicredi Vale do 
Rio Pardo, Sulprint Embalagens e 
Agropecuária Kist & Hemann. Na 
parte frontal do salão de festas 
haverá brinquedos e infl áveis para 
divertir as crianças, sem custo e 
com acompanhamento de recrea-
cionistas.

Neste dia 27 de outubro será a culminância dos festejos da 25ª Tere-
safest, promovida pela Comunidade Católica Santa Teresa.
| Às 9 horas - recepção da imagem de Santa Teresa no trevo da 
Kopp Tecnologia, seguida de procissão pela cidade;
| Às 10 horas - missa festiva na Igreja Matriz Santa Teresa;
| Às 11 horas - recepção festiva pela banda Magia musical no salão de 
festas da Comunidade Católica;
| 12 horas - almoço de integração, seguido de muita música e dança. 
Nesta sexta-feira, dia 25, serão entregues as cucas de vários sabo-
res, produzidas pelas equipes das pastorais sociais e encomendadas 
previamente. A retirada pode ser feita a partir das 16 horas, no salão 
de festas da Comunidade Católica.

PROGRAMAÇÃO

Diferente dos 
último anos, que 
carreata e bênção 
ocorriam à noi-
te, atividades se 
concentram de dia, 
neste domingo


