
Celebrações religiosas acontecerão 
em três horários em Tangara amanhã

As celebrações serão no cemitério Jardim da Paz, no cemitério de Progresso e no Memorial dos Pioneiros

ali no cemitério Jardim 
da Paz e depois, às oito 
faremos celebrações em 
locais diferentes, inclu-
sive no Memorial dos 
Pioneiros, para lembrar  
aqueles que ali foram 
sepultados”, informa o 
Pároco, ao destacar que 
no período da tarde, so-
mente uma celebração 
ocorrerá. “Depois tere-
mos outra missa somen-

te no final da tarde ali 
no Jardim da Paz, às 17 
horas”, frisou.

De acordo com  o 
Frei, o Dia de Finados 
é uma data para reali-
zar homenagens, mas 
principalmente para 
olharmos para a nossa 
própria vida e sua in-
contestável finitude. “O 
celebrar o dia 02 como 
o dia dos falecidos é um 

dia em primeiro lugar, 
de uma grande reflexão 
para olharmos a nossa 
vida, diante daqueles 
que já partiram e não 
estão mais conosco e 
essa finitude da vida. 
É poder celebrar  com 
saudade as pessoas que 
já partiram, mas tam-
bém celebrar  a fé dessa 
caminhada, que é voltar 
para Cristo”, ressaltou.
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Amanhã, dia 02 de 
novembro é celebrado 
o Dia de Finados ou Dia 
dos Mortos. Nesta data, 
centenas de pessoas vão 
aos cemitérios rezar pe-
los entes queridos que 
já faleceram.

Sendo assim, a Pa-
róquia Nossa Senho-
ra Aparecida realizará 
algumas celebrações 
religiosas. A primeira 
acontecerá as 6h30 no 
Cemitério Jardim da 
Paz. Às 8 horas serão 
realizadas três celebra-
ções, porém,   em lo-
cais diferentes, sendo: 
no cemitério Jardim da 
Paz, no Memorial dos-
Pioneiros e também no 
cemitério do Distrito de 
Progresso.

De acordo com Frei 
Hélio, as celebrações fo-
ram pensadas em vários 
horários para oportuni-
zar que todos partici-
pem de acordo com sua 
disponibilidade de ho-
rário. “Nossa programa-
ção começa bem cedo, 

Mais de 130 mil devem 
visitar cemitérios da capital

Mais de 130 mil pes-
soas devem visitar os 
cemitérios administra-
dos pelas prefeituras em 
Cuiabá e Várzea Grande, 
no Dia de Finados.

Em Cuiabá, mais de 
100 mil visitantes são 
esperados nos cemitérios 
Pascoal Ramos, Sucuri, 
Coxipó do Ouro, São 
Gonçalo, Bandeira, Dis-
trito da Guia, Aguaçu. 
A programação se inicia 
às 6h, com abertura dos 
portões e fechamento 
às 18h. Durante todo o 
dia os visitantes serão 
recepcionados por uma 
equipe de funcionários, 
que orientarão quanto à 
manutenção do local e 
o comante ao mosquito 
Aedes aegypti.

Nos Cemitérios São 
Gonçalo e Pascoal Ramos 
serão realizadas missas 
às 8h e 17h, café da ma-
nhã após a celebração e 
distribuição de flores e 
água. Nos demais cemi-

térios a prefeitura fará 
distribuição de flores e 
água. Todos os cemité-
rios contaram com estru-
tura de tendas e banhei-
ros químicos.

Já em Várzea Grande, 
expectativa é que 30 mil 
pessoas passem pelos 13 
públicos cemitérios do 
município. Várzea Gran-
de possui 13 cemitérios 
públicos: o Cemitério 
Recanto da Saudade, 
Cemitério da Guarita, Ce-
mitério Costa Verde, Ce-
mitério São Francisco de 
Assis, Cemitério Cristo 
Rei, Cemitério Capela do 
Piçarrão, Cemitério Lim-
po Grande, Cemitério Pai 
André, Cemitério Parque 
do Lago, Cemitério Praia 
Grande, Cemitério Souza 
Lima, Cemitério do Ca-
pão Grande e Cemitério 
Passagem da Conceição, 
e um cemitério particu-
lar, localizado no bairro 
Jardim dos Estados- Re-
canto da Paz.
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