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Fé e animação marcam Teresafest
Maior evento religioso
do município foi no 
domingo e brindou 
encerramento da 
peregrinação da 
padroeira

Durante a Teresafest, os 
padres Dionísio Kist e 
Seno Wickert receberam 
homenagens. Como 
presidente, Luís Carlos 
Dhiel entregou uma cesta 
a Dionísio e Adelaide 
Noll, na condição de vice-
presidente, entregou ao 
Seno. Dionísio recebeu 
por ter contribuído para 
o surgimento do evento 
e Seno pela continuidade 
que deu ao mesmo.

Missa, com a presença da imagem dos padroeiros, antecedeu almoço e reunião-dançante
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Após mais de um mês 
de visitas às comuni-
dades e núcleos católi-

cos de Vera Cruz, a padroeira 
do município retornou à Igreja 
Matriz. Foi ao som das can-
ções-símbolo da peregrinação 
que a imagem de Santa Teresa 
foi carregada pelos fiéis. A 
chuva da manhã de domingo, 
dia 27 de outubro, impediu 
a carreata que sairia do tre-
vo da Kopp e a tradicional 
bênção dos carros, mas não a 
participação de um expressivo 
público, tanto na celebração, 
presidida pelos padres Dioní-
sio Kist e Seno Wickert, como 
na festividade, realizada no 
salão da comunidade.
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Conforme o presidente do 
Conselho de Administração 
da Paróquia Santa Teresa, 
Luís Carlos Dhiel, a avaliação 
preliminar quanto ao evento 
em si foi positiva. “Nesta 
terça-feira faremos uma ava-
liação formal, principalmente 
para detectar aspectos que 
podem ser melhorados para 
assegurar a excelência da 
Teresafest”, pontuou. “O 
que vários lamentaram foi 
a incidência da chuva que 
inviabilizou também a pre-
sença da banda na porta da 
igreja ao final da missa e a 
instalação dos brinquedos 
que serviriam para divertir 
as crianças”, comentou.

AGRADECIMENTO
O engajamento de todos 

foi fundamental para a reali-
zação do evento, que teve 535 
almoços vendidos. “Um agra-
decimento ao Grupo Arauto 
pelo apoio e divulgação, bem 
como aos voluntários que tra-
balharam intensamente para 
o sucesso da Teresafest”, diz. 
Os membros do Conselho de 
Administração da Comuni-
dade Santa Teresa, conforme 
Dhiel, se encarregaram de 
planejar e organizar a festa. 
Na execução, contaram com 
o apoio de voluntários de 
comunidades que integram 
a Paróquia, bem como dos 
voluntários que normalmen-
te se engajam na organização 
dos eventos realizados na 
comunidade. “É empolgante 
ver a alegria e a satisfação 
destas pessoas em poderem 
ajudar. Desenvolvem as dife-
rentes atividades com amor e 

“

”

É empolgante ver a 
alegria e a satisfação 

destas pessoas [volun-
tários] em poderem 
ajudar. Desenvolvem 
as diferentes ativida-
des com amor e isso 
faz toda diferença.
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de Administração

isso faz toda diferença”, arre-
mata Dhiel, antecipando que 
a próxima Teresafest deverá 
ser dia 25 de outubro do ano 
que vem, com a programação 

desenvolvida durante o dia, 
a exemplo de 2019.

A Teresafest, animada 
pela Banda Magia Musical, 
teve a parceria do Grupo 

Arauto de Comunicação, 
com o apoio da Sicredi Vale 
do Rio Pardo, Sulprint Emba-
lagens e Agropecuária Kist & 
Hemann.


