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Empresas/Cidade

TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de

materiais de construção, aca-
bamento e cozinhas modula-
das, a Pavanelli Materiais Para
Construção oferece todos os
produtos da GENCO, que você
precisa para manter sua pisci-
na. A loja fica na Avenida Salles
Gomes, 195, Tatuí. Fone: (15)
3251-1365.

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena passa a fun-

cionar em novas instalações, na Rodovia
Mário Batista Mori, 271, Vila Angélica,
Tatuí. A oficina  retifica motores da linha
leve e pesada, com certificado de garan-
tia. Mais informações pelos fones: (15)
3251-1801 e 3305-4066.

TRATTORIA ABERTA
PARA JANTARES E PIZZAS

dicional sabor das verdadeiras
pizzas italianas. Rua 13 de Feve-
reiro, 565. Tatuí - Fone: (15) 3305-
3328.

A Trattoria Della Nonna, tra-
dicional casa de massas italia-
nas, volta às suas origens e
reabre para jantares. A Trattoria
está com os seguintes horári-
os: terça a sexta: almoço das 11
horas às 15h30. Sábado e do-
mingo: almoço das 11 horas às
15h30. E de quinta a domingo:
jantar das 19 horas às 23 horas.
Aos domingos à noite, a casa
serve pizzas prontas, com o tra-

Pizzas aos domingos a noite.

O BEKO
Polo Blue Sport assume a

competição, cortando por ondas
temidas, aproveitando e domi-
nando o poder do mar, navegan-
do para a vitória com estilo e
elegância. O homem que usa
Polo Blue Sport tem estilo espor-
tivo e ama a liberdade e vitalida-
de. Ele não vê esporte apenas
como um jogo, mas uma or-
questração do poder, uma arte.
Uma fragrância cítrica amadei-
rada, com notas de mandarina,
menta gelada, sálvia, gengibre,
âmbar amadeirado e almíscar.

Essa e outras fragrâncias im-
portadas você encontra em O
Beko Perfumes e Cosméticos
Importados, na Rua Cel.
Aureliano de Camargo, 455.
Fone: 3251-9696.

PARÓQUIAS INICIAM CELEBRAÇÕES
DA SEMANA SANTA EM TATUÍ

A partir deste domingo (29),
as paróquias de Tatuí iniciam
as celebrações da “Semana
Santa”, um dos períodos mais
importantes da Igreja Católica,
onde se recorda a paixão,
morte e ressurreição de Jesus
Cristo. Durante a semana, os
fiéis irão participar de missas,
bênçãos, procissões e cele-
brações diversas, para de-
monstrar sua fé e celebrar a vi-
tória de Jesus sobre o pecado
e a morte. Veja, a seguir, a pro-
gramação divulgada por quatro
paróquias da cidade.

Paróquia de Nossa Se-
nhora da Conceição  – Neste
domingo (29), haverá missa
com a benção de ramos às 8,
11 e 19 horas na Igreja Matriz
de Tatuí. Na segunda-feira (30),
haverá missa às 7 horas e Via
Sacra às 19 horas. Na terça-
feira (31), ocorre missa às 7
horas e Celebração das Trevas
às 19h30. Na quarta-feira (1º),
haverá missa às 7 e 12 horas
na Igreja Matriz e Missa dos
Santos Óleos às 19h30, na
Catedral de Nossa Senhora dos
Prazeres, em Itapetininga, com
o bispo diocesano. Na quinta-
feira (2), ocorrem confissões
na Igreja Matriz das 9 às 12
horas e das 14 às 17 horas. Às
20 horas, haverá Missa da Ceia
do Senhor, com a cerimônia do
Lava-Pés. E das 22 às 24 ho-
ras, no Salão Pio X, ao lado da
igreja, acontece a Vigília
Eucarística. Na sexta-feira (3),
das 9 às 12 horas, haverá con-
fissões. Às 15 horas, ocorre a
Celebração da Paixão do Se-
nhor Morto, e às 19 horas,
Procissão do Senhor Morto,
com saída na Igreja da Sagra-
da Família e chegada na Igreja
Matriz. Recomenda-se aos fi-
éis trazer velas. Às 20 horas,
na Igreja Matriz, haverá ence-
nação da Via Sacra, com o
Grupo de Jovens Jerusalém.
No sábado (4), às 20 horas,
haverá Missa da Vigília Pascal
na Matriz, com a celebração
da luz, benção do fogo, procis-
são do Círio Pascal e procla-
mação da Páscoa. Os fiéis
devem trazer velas. No domin-
go (5), às 8 horas, haverá mis-
sa na Igreja Matriz, transmitida
pela Rádio Notícias AM, e em
seguida, batizados. Às 11 e 18
horas, ocorrem novas missas
no Santuário Diocesano, com
a benção das crianças na cele-
bração das 11 horas.

Paróquia da Sagrada
Família  – As celebrações ini-
ciam-se neste domingo (29),
com as missas de benção de
ramos às 8 horas (Comunida-
de de Santa Luzia), às 9h30
(com procissão saindo da resi-
dência de Terezinha Mendes,
na Rua Adauto Pereira, até a
Igreja da Sagrada Família, na
Avenida das Mangueiras), e às
17 e 19 horas, também na
Sagrada Família. Na segunda-
feira (30), terça-feira (31) e quar-
ta-feira (1º), às 6 horas, haverá
Procissão Penitencial e missa
na Igreja da Sagrada Família.
Na segunda-feira, às 16 horas,
haverá ainda a Missa da Unção
dos Enfermos. Na quinta-feira
(2), às 19h30, acontece a mis-
sa da Instituição da Eucaristia,
com o Lava-Pés. Na sexta-
feira (3), às 15 horas, haverá
Adoração da Cruz, e às 19
horas, Procissão do Senhor

Morto, com chegada na Igreja
Matriz de Tatuí. No sábado (4),
às 19 horas, ocorre a Missa da
Vigília Pascal. Por fim, no do-
mingo (5), às 6 horas, haverá
Procissão do Encontro, Missa
da Ressurreição e um café da
manhã de Páscoa na Paró-
quia. Às 8 horas, ocorre missa
na Comunidade de Santa Lu-
zia, e às 10, 17 e 19 horas,
missas na Igreja Matriz da Sa-
grada Família.

Paróquia de Santa Cruz
– Neste domingo (29), às 8
horas, haverá missa com pro-
cissão de ramos, saindo da
Comunidade de São Roque até
a Igreja Matriz de Santa Cruz.
Às 17 horas, ocorre Procissão
de Ramos, com saída da futura
comunidade do Divino Pai Eter-
no e chegada na Comunidade
de Nossa Senhora Aparecida,
no Jardim Rosa Garcia I. E às
19h30, acontece missa na
Paróquia de Santa Cruz. Na
segunda-feira (30), às 19h30,
haverá Via Sacra nas ruas da
Paróquia de Santa Cruz e Co-
munidade de Nossa Senhora
Aparecida. Na terça-feira (31),
às 19h30, ocorre o “Ofício das
Trevas” na Igreja de Santa Cruz.
Na quinta-feira (2), às 19h30,
haverá missa da Instituição da
Eucaristia, Dia do Padre e
Cerimônia do Lava-Pés na Igre-
ja de Santa Cruz. No mesmo
horário, ocorre a Celebração
da Palavra na Comunidade de
Nossa Senhora Aparecida. Na
sexta-feira (3), às 15 horas,
haverá Adoração da Cruz na
Igreja Matriz de Santa Cruz e
na Comunidade de Nossa Se-
nhora Aparecida. Às 19h30,
ocorre a Procissão do Senhor
Morto. No sábado (4), às 19h30,
na Igreja Santa Cruz, haverá
Missa da Vigília Pascal e
Benção do Fogo Novo. No do-
mingo (5), às 6 horas, aconte-
ce a Procissão do Encontro e
Missa Vespertina de Páscoa
na Igreja Matriz de Santa Cruz.
As mulheres sairão em procis-
são da Comunidade do Divino
Espírito Santo, e os homens,
da Comunidade de Santo An-
tonio. Às 8 horas, haverá Mis-
sa da 1ª Comunhão na Matriz,
e às 10 horas, missa na Comu-
nidade de Nossa Senhora
Aparecida. Encerrando as ce-
lebrações, haverá missa às 17
e 19 horas, na Matriz de Santa
Cruz.

Paróquia de Nossa Se-
nhora das Graças  –  Neste
domingo (29), às 8 horas, ha-
verá benção e Procissão de
Ramos, com saída do Salão
Paroquial “Odilon Costa e Sil-
va”. Às 19 horas, ocorre missa
na Matriz de Nossa Senhora
das Graças, na Vila Dr.
Laurindo. Na segunda-feira
(30), às 19h30, haverá Procis-
são do Depósito de Nossa
Senhora das Dores, e na terça-
feira (31), no mesmo horário, a
Procissão do Depósito de Nos-
sa Senhora dos Passos. Na
quarta-feira (1º), também às
19h30, haverá Procissão do
Encontro. Na quinta-feira (2),
às 20 horas, na Matriz de Nos-
sa Senhora das Graças, have-
rá Missa da Instituição da Eu-
caristia, Ceia do Senhor e Lava-
Pés. Na sexta-feira (3), às 6
horas, acontece a Via Sacra,
com saída da Igreja Matriz, na
Vila Dr. Laurindo, e chegada

na Comunidade de São Pedro,
no Jardim Manoel de Abreu.
Às 15 horas, é a vez da Cele-
bração da Paixão, com Adora-
ção da Cruz e Santa Comu-
nhão. Às 19 horas, haverá Pro-
cissão do Senhor Morto, com
saída da Igreja Matriz de Nos-
sa Senhora das Graças e che-
gada no Lar São Vicente de
Paulo. No sábado (4), às 20
horas, na Matriz, haverá missa
da Vigília Pascal, com Benção
do Fogo Novo e Renovação
das Promessas Batismais. No
domingo (5), às 6 horas, acon-
tece a Procissão do Senhor
Ressuscitado, com saída no
Lar São Vicente de Paulo e
chegada na Igreja Matriz de
Nossa Senhora das Graças.
Após a celebração, haverá o
“Café da Páscoa”. Por fim, às
19 horas, ocorre Missa de Pás-
coa na Matriz.
O significado de cada dia

Domingo de Ramos  – Nas
“Missas de Ramos”, aconte-
cem a benção e procissão dos
ramos. Esta celebração
relembra a entrada de Jesus
em Jerusalém. Este evento con-
ta a jornada de Jesus à cidade
santa, para celebrar a sua últi-
ma Páscoa, com os discípulos.
À chegada, Jesus foi recebido
com fervor e entusiasmo. Nos
dias de hoje, os fiéis levam à
igreja os ramos de oliveira, a fim
de serem abençoados, como
símbolo de sua fé.

Segunda-Feira Santa  –
Neste dia se reflete um mo-
mento de descanso de Jesus,
na casa de uma família que lhe
era muito estimada. A casa de
seu amigo Lázaro, a quem Ele
havia ressuscitado, e de Marta
e Maria Madalena.

Terça-feira Santa  – É o
dia, em que com grande triste-
za, Jesus anuncia a sua mor-
te, causando sofrimento aos
seus discípulos. Anuncia tam-
bém a traição e indica o traidor.
Judas sai possuído por Sata-
nás, para trair seu mestre. Com
isto, Jesus, manifesta em ple-
nitude o seu amor por todos
nós, e consciente, aceita o
destino que o aguarda, como
forma de mostrar ao mundo a
glória de Deus.

Quarta-feira Santa  – Dia
em que se encerra o período
quaresmal. Em algumas igre-
jas, celebra-se nesta data a
piedosa procissão do encontro
de Nosso Senhor dos Passos
com Nossa Senhora das Do-
res. No Evangelho, nos é apre-
sentada a traição de Judas,
descrevendo-nos como este foi
ter com os chefes dos sacer-
dotes, a quem se ofereceu para
trair Jesus. Aceita trinta moe-
das de prata como recompen-
sa por sua traição.

Quinta-feira Santa  – Dia
da “Última Ceia” de Jesus Cris-

to com seus Apóstolos, onde
Ele humildemente lavou os pés
de seus 12 discípulos. É no
momento do lava-pés que
Judas Iscariotes sai, para en-
tregar Jesus em troca das trin-
ta moedas de prata. Foi aqui
que Jesus Cristo instituiu o
Santo Sacrifício como sua eter-
na memória, e em seu último
discurso, encorajou os discí-
pulos a amarem-se uns aos
outros. É nesta noite que Je-
sus é preso, interrogado e, ao
amanhecer de sexta-feira, açoi-
tado e condenado. A Igreja re-
veste-se de tristeza desnudan-
do os altares, onde são retira-
dos todos os enfeites, toalhas,
flores e velas.

Sexta-feira Santa  – Tam-
bém chamada de Sexta-feira
da Paixão, relembra o dia em
que Jesus Cristo é crucificado
e morre na Cruz. Seu corpo foi
depois retirado e colocado em
um sepulcro cavado na rocha,
pertencente a José de
Arimatéia. A Sexta-feira San-
ta é o primeiro dia do Tríduo
Pascal, que abraça e celebra
os mistérios da morte (sexta-
feira), sepultamento (sábado)
e ressurreição (noite de sába-
do e domingo, durante todo o
dia) do Senhor. É celebrada a
solene ação litúrgica da Pai-
xão de Cristo e ocorre a Adora-
ção da Cruz. Os celebrantes
usam vermelho, a cor dos már-
tires. Em alguns locais, reali-
za-se a Procissão do Senhor
Morto. Neste dia, é praticado o
jejum e a abstinência da carne,
em sinal de penitência e res-
peito pela morte de Jesus Cris-
to. É recitada ainda a Via Sa-
cra no seu ponto mais alto.

Sábado Santo  – Também
chamado de Sábado de
Aleluia. Nesta data, Jesus per-
manece no sepulcro. No Sába-
do Santo, inicia-se a Vigília
Pascal, ao final do dia, e termi-
na com o amanhecer da Pás-
coa, quando se realiza a pri-
meira entoação do “Glória”.
Celebram-se as “Missas da
Vigília Pascal”, com as
bençãos do Fogo Novo e do
Círio Pascal, símbolos do es-
plendor de Cristo ressuscita-
do, que começa a dissipar as
trevas do pecado e da morte.

Domingo de Páscoa  – O
Domingo de Páscoa é o dia da
ressurreição, onde Jesus se
levanta de sua sepultura e ven-
ce a morte. É conhecido como
o dia do grande milagre, quan-
do Cristo volta à vida através da
sua ressurreição. Nesta data,
celebra-se a vida, o amor e a
misericórdia de Deus. São ce-
lebradas as missas e procis-
sões da ressurreição. A Igreja
está em festa pela vitória de
Cristo e ela se estende por
mais cinquenta dias, até o
Domingo de Pentecostes.


