
Salmão

A feira livre próxima ao Parque 
Vila Germânica, em Blumenau, 
está com uma programação 
especial para venda de peixes 
vivos nesta Semana Santa. A 
venda ocorre até amanhã, das 8h 
às 18h. Serão comercializadas 
tilápias e carpas, a R$ 6 o quilo, 
e traíras e cascudos a R$ 12 o 
quilo. A expectativa é vender  
1,5 mil quilos de peixe.

Época de peixe à mesa
Peixes mais procurados  

no Vale do Itajaí

Bacalhau

Linguado Sardinha

Pescada

Eventos religiosos

Peixe
A figura do peixe 
é associada ao 

Cristianismo desde o 
início do movimento. O 
costume de comer peixe 

na Semana Santa está 
ligado à prática do jejum e 

da abstinência, típicas do 
tempo de Quaresma

Domingo  
da Ressurreição

Após a purificação da Quaresma, 
a meditação e a oração nos dias 

santos e a alegria triunfal da Vigília 
Pascal, a Igreja comemora 

a ressurreição de 
Cristo

Quinta-Feira 
Santa

Religiosos celebram a Missa dos 
Santos Óleos. À noite, as missas 
celebram a doação e o amor de Jesus 
pelo povo, no ritual do lava-pés. Inicia-
se assim, a missa mais longa da 

Igreja, da Quinta-Feira Santa  
até o Sábado Santo

Sexta-Feira Santa
Também denominada Sexta-Feira 

da Paixão e Morte. Celebra-se a morte 
de Jesus como passagem necessária 

para a ressurreição. Não há missa 
nesse dia, tampouco a administração de 
sacramentos na Igreja, exceto a confissão. 

Os fiéis se reúnem 
para rezar a via-

sacra

Círio pascal
É uma vela grande acesa no 
Sábado Santo, no início da 

celebração da Vigília Pascal. 
Simboliza o Cristo vivo, 

ressuscitado, como a luz que 
ilumina e guia a vida  

do cristão

Sábado Santo
Também chamado de Sábado 

de Aleluia, é o dia de espera pelo 
milagre da ressurreição. À noite, 
ocorre a chamada Vigília Pascal 

– na qual água e fogo são 
abençoados

Igreja Católica

Catedral São Paulo Apóstolo

l Hoje: 12h15min - missa; 19h - missa 
com Lava Pés; 20h às 24h - confissões e 
adoração ao Santíssimo Sacramento na 
Capela Santo Antônio do Colégio Bom 
Jesus

l Amanhã: 15h - celebração da morte 
de Jesus; 19h - Encenação da Paixão; 
19h30min - procissão do Senhor Morto, com 
saída da Catedral 

l Sábado: 19h - missa
l  Domingo: 6h, 7h30min, 9h, 17h e 19h: missa

Santuário Nossa Senhora Aparecida

l Hoje: 19h - missa com Lava Pés, translado 
do Santíssimo e adoração até a meia-noite

l Amanhã: 17h - procissão, encenação 
da Paixão, adoração da cruz, orações 
universais e a santa comunhão

l Sábado: 19h - missa da vigília pascal
l Domingo: 8h e 19h - missa de Páscoa

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

l Hoje: 19h30min - missa com Lava Pés, 
instituição de novos ministros, vigília 
eucarística até a meia-noite

l Amanhã:  7h - caminhada 
penitencial das famílias; 15h 
- celebração da morte de Jesus; 
19h - procissão do Senhor 
Morto, onde cada família trará 
uma cruz

l Sábado: 19h - missa da vigília 
pascal

l Domingo: 7h - carreata da 
ressurreição; 7h30min - missa de 
Páscoa, após haverá café partilhado pelas 
famílias

Paróquia Nossa Senhora 
Imaculada Conceição

l Hoje: 19h30min - missa com 
Lava Pés

l Amanhã: 13h45min 
- Via Sacra, na diaconia 
São Lourenço; 15h - 

celebração da morte de Jesus
l Sábado: 18h - missa da vigília pascal

l Domingo: 8h - missa de Páscoa, na diaconia São 
Lourenço; 9h30min e 19h30min - missa de Páscoa

Paróquia São José Operário

l Amanhã: 18h - encenação da morte de Jesus

Igreja Evangélica Luterana

Paróquia Velha

l Hoje: 19h30min - culto com Santa Ceia na Igreja da Paz 
l Amanhã: 8h - culto em alemão com Santa Ceia na 

Igreja da Paz; 10h - culto com Santa Ceia no Ponto de 
Pregação Água Verde; 19h - culto com Santa Ceia na 

Igreja da Paz 
l Domingo: 5h - Vigília Pascal; 6h - culto com 
Santa Ceia na Igreja da Paz. Após o culto, café da 
Páscoa no Centro Evangélico (cada família traz 
um prato doce ou salgado para compartilhar); 9h 
- culto com Santa Ceia na Igreja da Paz 

Paróquia Itoupava Seca

l Hoje: 19h30min - culto com Santa Ceia 
l Amanhã: 7h45min - culto em alemão com Santa 
Ceia; 9h e 17h - culto com Santa Ceia 

l Domingo: 6h - culto com Café Pascal; 
9h - culto 

Paróquia Bom Pastor/Garcia

l Hoje: 17h e 20h- culto em 
alemão
l Amanhã: 9h - culto
l Domingo: 6h - culto

Paróquia Centro

l Hoje: 19h30min - culto 
com Santa Ceia
l Amanhã: 7h45min - culto 
em alemão com Santa Ceia; 
9h e 19h30min - culto com 
Santa Ceia
l Domingo: 6h e 9h - culto 
festivo de Páscoa

Paróquia Velha Central

l Hoje: 20h - culto com Santa Ceia
l Amanhã: 9h - culto em alemão com Santa Ceia; 20h 

- culto com Santa Ceia
l Domingo: 9h - culto com Santa Ceia 

Assembleia de Deus
Templo Sede (Rua São Paulo)

l Domingo: 19h às 21h - celebração da Páscoa em 
família. Apresentação da orquestra Louvores Celestes 
e do Coral Angelical

Igreja Adventista do Sétimo Dia - Centro
l Hoje e amanhã: 20h - programação Semana Santa
l Sábado: 9h - programação Semana Santa

arte marcelo camacho


