
Musical da Páscoa reúne 
centenas de pessoas no Ipes

‘VESTIDO DE PÁSCOA’

SEMANA SANTA

“Peixe Santo” começa a 
ser vendido nesta quarta

Comunidade Católica inicia 
celebração do Tríduo Pascal

SEMANA SANTA

O Instituto Presbite-
riano de Educação Si-
monton (Ipes) de Tanga-
rá da Serra realizou na 
noite dessa terça-feira, 
dia 11 de abril, a tercei-
ra edição do tradicio-
nal Musical da Páscoa. 
O evento aconteceu na 
quadra da instituição, 
onde contou com apro-
ximadamente 800 parti-
cipantes entre pais, alu-
nos e professores.

De acordo com a pro-
fessora Débora Torres 
de Oliveira, nesse ano a 
instituição trouxe como 
reflexão o tema ‘Vesti-
do de Páscoa’, que teve 

como principal missão 
deixar de lado a páscoa 
comercial e trazer à tona 
o verdadeiro significado 
da data. “Abordamos a 
história de uma menina 
que queria um vestido 
novo na Páscoa. Se ela 
não tivesse aquele ves-
tido novo, ela nem ia 
cantar no coral da igreja, 
porque não sentiria von-
tade. Ela encontrou com 
um amigo que a ensinou 
que o que mais importa 
na páscoa não é como 
nós nos vestimos por 
fora, mas sim como nos 
vestimos em Cristo, que 
morreu na cruz e res-
suscitou para que tivés-
semos uma vida  nova 
com Ele”, contou a pro-
fessora, destacando que 
no desfecho do musical 

a protagonista reconhe-
ceu o verdadeiro signi-
ficado da Páscoa, que é 
a vida cristã. “A perso-
nagem reconheceu que 
precisa de Jesus na vida 
dela, e passa a não dar 
importância para coisas 
insignificantes”, revelou 
a responsável.

Para a apresentação, 
os professores do ma-
ternal ao sexto ano pre-
pararam os alunos por 
aproximadamente um 
mês, tudo para fazer a 
mensagem chegar no 
coração de cada pai pre-
sente.

“Estamos muito fe-
lizes com o resultado, 
pois os pais participa-
ram em peso e lotaram 
a quadra da instituição”, 
concluiu a professora.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Missas e encenação ocorrerão na Igreja Matriz

A Semana Santa ini-
ciada no último dia 09 
com a celebração do Do-
mingo de Ramos, ainda 
contará com o tradicio-
nal tríduo pascal louva-
do pela comunidade ca-
tólica. De acordo com o 
pároco da Paróquia Nos-
sa Senhora Aparecida, 
frei Hélio Aparecido dos 
Santos, as celebrações já 
iniciam a partir de hoje, 
13, na Igreja Matriz.

“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 comu-
nidade e toda a família 
está convidada para ce-
lebrar a Instituição da 
Eucaristia e do Sacer-
dócio e a partir dali até 
meia-noite, a igreja fica 
em vigília. São vários 
grupos convidados para 
estar em vigília e ado-
ração a Jesus porque na 
igreja nesse dia, não se 
guarda Jesus consagrado 
no sacrário”, pontuou.

Na Sexta-feira da Pai-
xão, a encenação da via-
sacra é o grande desta-
que da programação. A 
diretora, Keile Martins, 
ressalta que os ensaios 
foram realizados 3 vezes 

por semana neste perío-
do que precede a apre-
sentação da Sexta-feira 
Santa.

“Graças a Deus es-
tamos bem confiantes,  
intensificamos bastante 
nossos ensaios nesses úl-
timos dias da reta final. 
Nossa expectativa é essa, 
que todas as pessoas se 
emocionem, que sejam 
curadas, pois já ouvimos 
relatos de cura. Desde 
já, convidamos toda a 
comunidade a prestigiar 
a apresentação, que está 
sendo preparada com 
muito dedicação, entu-
siasmo e, principalmen-
te, fé”, salientou Keile 
ao frisar que a encena-
ção começa às 19 horas. 

Mesmo horário da ce-
lebração do Sábado de 
Aleluia, como ressalta o 
Frei Hélio.

“Convidamos todos 
para virem para a cele-
bração que inicia fora da 
igreja que é a celebração 
da luz com a fogueira, 
trazer as velas pessoais 
para dar a bênção e para 
serem acesas também e 
onde oficialmente nós 
iniciamos a proclamação 
da ressurreição de Jesus 
quando acendemos o cí-
rio pascal. No domingo, 
as celebrações voltam 
ao normal às 08 horas 
da manhã e 19 da noite, 
com a grande celebração 
da Ressurreição do Se-
nhor”, concluiu.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Evento reuniu aproximadamente 800 pessoas na quadra do Ipes

O prefeito Emanuel 
Pinheiro e o Secretário 
de Trabalho e Desen-
volvimento Econômi-
co,Vinicius Hugueney, 
lançaram na segunda-
feira, 10, na Praça da Re-
pública, a 26ª edição do 
Programa Peixe Santo, 
que este ano vem com o 
tema, “Humm... Nosso 
peixe é saboroso! É bom, 
é gostoso”.

Durante os dias 12, 13 
e 14 a população cuiaba-
na vai poder comprar o 
peixe da Semana Santa, 
por preços acessíveis 
a todos. Ao todo, serão 
30 postos de comercia-
lização do pescado, dis-

tribuídos nas quatro re-
giões da cidade. O peixe 
que será comercializado 
atende todas as normas 
exigidas pelo programa, 
desde questões sanitá-
rias, fiscais, uniformes, 
origem, qualidade e ma-
nutenção do produto, 
aperfeiçoados através de 
cursos e seminários rea-
lizados, anteriormente, 
para o período, incluin-
do o valor.

Na oportunidade, o 
prefeito ressaltou, com 
muita altivez, o valor do 
quilo do pescado que vai 
estar na mesa da popu-
lação. O Pintado custará 
R$ 18,00,o Tambatinga 
o valor é de R$ 12,00 o 
peixe limpo e sem espi-
nhas que vai custar R$ 
13,50.

>> Midia News

Ao todo, são 30 postos de comercialização do pescado
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