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IGREJA MATRIZ

Neste domingo, 09, 
a comunidade cristã 
celebra o Domingo de 
Ramos, tradicional data 
em que se lembra a acla-
mação de Jesus Cristo ao 
adentrar em Jerusalém. 
O Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora Apareci-
da, frei Hélio Aparecido 
dos Santos, falou sobre a 
importância da data.

“A igreja recorda isso 
trazendo essa tradição 
como convite a nós cris-
tãos para também trazer 
os nossos ramos para 
aclamar esse Jesus que 
ali entra em Jerusalém, 
se entrega por amor a 

nós, vai sofrer a morte 
e consequentemente a 
ressurreição que o povo 
até então não sabia, mas 
que com o grito, poder 
proclamá-lo como nos-
so rei e como o filho de 
Deus enviado”, afirmou.

Em Tangará da Serra, 
iniciará às 08:00 da ma-
nhã a procissão que par-
tirá da antiga prefeitura 
e percorrerá a Avenida 
Brasil até a Igreja Matriz.

“O convite é: trazer os 
nossos ramos, domingo 
nós bendizeremos a nos-
sa celebração na antiga 
prefeitura e estaremos 
cantando, caminhando, 
louvando com os nossos 
ramos até a Matriz, onde 
continuaremos com a 
nossa celebração e com 

a bênção dos ramos”, 
destaca o frei.

As comunidades tam-
bém terão programa-
ções específicas e pro-
cissões neste Domingo 
de Ramos. O frei Hélio 
explicou o simbolismo 
existente em torno dos 
galhos.

“O ramo é tradicio-
nal da devoção do povo. 
O povo traz esse ramo, 
guarda depois na sua 
casa, em momentos às 
vezes em que se passa 
por alguma dificuldade 
se acende ou queima 
aqueles ramos. Na igre-
ja, se guarda, queima de-
pois onde oficialmente 
se fazem as cinzas para 
a quarta-feira de cinzas 
do ano que vem”, disse.
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Auto da Paixão 
em Cuiabá espera 
público de 
10 mil pessoas

EXPECTATIVATRADIÇÃO

Igreja Matriz terá programação 
especial na Semana Santa

Assim como no ano 
passado, o Auto da Pai-
xão 2017 vai inserir no 
espetáculo pessoas que 
vivem em situação de 
vulnerabilidade social. 
Para isso, vão ser reali-
zadas oficinas de qua-
lificação para a cons-
trução dos cenários, 
figurinos, caracteriza-
ção dos atores, e ma-
quiagem. Quem dirige 
o espetáculo será a As-
sociação Cultural Cena 
Onze.

Os colaboradores 
serão: reeducandos do 
sistema prisional: 22; 
indígenas: 13; menores 
da Casa da Criança: 8; 
menores do CRAS Jar-
dim União: 5; alunos da 
Rede Cidadã: 4; Institui-
ção Nossa Casa: 5; hai-
tianos: 15; reeducandos 
do sistema socioeduca-
tivo – Pomeri: 15; ree-
ducandas da Fundação 

Nova Chance: 29; reedu-
candos da Valor à Vida: 
6.

“Essa é uma proposta 
inovadora, que foi uti-
lizada no ano passado, 
deu certo e iremos repe-
tir. O projeto deixa de ser 
apenas entretenimento a 
passa a ser social, já que 
demanda a contratação 
de pessoas em situação 
de vulnerabilidade so-
cial e de extrema pobre-
za, que estarão direta e 
indiretamente envolvi-
das no espetáculo”, ex-
plica o titular da Setas, 
Max Russi.

Segundo informações 
da assessoria, a reuti-
lização do cenário de 
2016 fez

com que o preço do 
evento seja R$600 mil 
mais barato. Neste ano, 
serão investidos R$ 
1.188.000,00. A maior 
parte do orçamento é 
destinada para paga-
mento do elenco, vale 
refeição e transporte.

A programação da 
Semana Santa na Igreja 
Matriz será de diversas 
atividades e celebrações. 
O frei Hélio Aparecido 
dos Santos, destacou que 
os dias que antecedem a 
Páscoa serão repletos de 
compromissos para a co-
munidade católica.

“Na Quinta-feira San-
ta, nós teremos às 16 ho-
ras missa para as crian-
ças, vamos oferecer uma 
missa diferente para as 
crianças da catequese. À 
noite, às 19:30, a missa 
de Lava-Pés cuja comuni-
dade e toda a família está 
convidada para celebrar a 
Instituição da Eucaristia 
e do Sacerdócio e a par-
tir dali até meia-noite, a 
igreja fica em vigília. São 
vários grupos convidados 
para estar em vigília e 
adoração a Jesus porque 
na igreja nesse dia, não 
se guarda Jesus consagra-
do no sacrário”, explica o 
frei ao salientar que Cris-
to convidou os fiéis para 
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“Todos os católicos estão convidados para participar”, afirmou Frei

Tradicional Encenação da via-sacra acontecerá na Sexta da Paixão

orar e vigiar, resumindo-
se assim, o objetivo da vi-
gília que vai até sexta-fei-
ra durante o dia.

Na Sexta-feira da Pai-
xão, a encenação da via-
sacra é o destaque da pro-
gramação.

“Às 19 horas nós te-
remos a celebração com 
o grande teatro ‘A Paixão 
de Cristo’, que é tradi-
cional e conhecido com 
os jovens que estão a um 

bom tempo se preparando 
e ensaiando para reviver 
essa entrega, esse amor e 
sofrimento de Jesus, com 
o beijo da Cruz, todos 
nessa celebração das 19 
horas”, salientou o pároco 
ao lembrar que no Sábado 
de Aleluia, a celebração 
inicia no mesmo horário.

“Convidamos todos 
para virem para a cele-
bração que inicia fora da 
igreja que é a celebração 

da luz com a fogueira, tra-
zer as velas pessoais para 
dar a bênção e para serem 
acesas também e onde ofi-
cialmente nós iniciamos a 
proclamação da ressurrei-
ção de Jesus quando acen-
demos o círio pascal. No 
domingo, as celebrações 
voltam ao normal às 08 
horas da manhã e 19 da 
noite, com a grande cele-
bração da Ressurreição do 
Senhor”, pontuou.

Procissão de Domingo de Ramos 
partirá da praça da antiga prefeitura


