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C
om a celebração do domingo 
da Páscoa do Senhor, a 
Liturgia da Igreja nos convida 

a entrarmos no Tempo Pascal, 
cinquenta dias em que viveremos 
de forma mais intensa o encontro 
com o Ressuscitado. Sem sombra 
de dúvidas, nossa Quaresma foi 
marcada por inúmeras perdas e 
apreensões diante do quadro 
trágico da pandemia no mês de 
março. 
A vitória de Jesus sobre a morte é, 
para todos nós cristãos, sinal 
perene de esperança de que a vida 
sempre triunfará sobre a morte. 
Esta esperança deve alimentar 
nossas v idas e,  as diversas 
aparições de Jesus ressuscitado, 
que vamos viver ao longo deste 
Tempo Pascal, nos ajudarão a ver o 

mundo e, a situação em que vivemos, com os olhos de quem sabe subir o 
Calvário na certeza da ressurreição. 
Se é verdade que as perdas e os medos marcaram nossa Quaresma, é 
verdade também, que precisamos olhar para traz e ver os sinais de vitória. 
Muitas pessoas venceram o Covid e voltaram ao nosso convívio! Muitos se 
fizeram solidários na oração, no cuidado, na atenção para com os enfermos e 
suas famílias. Particularmente, senti um espírito comunitário muito forte 
durante a tempestade. Creio que sairemos melhores de isto tudo!
Por fim, gostaria de parafrasear uma canção feita para este tempo que 
estamos vivendo: ...Vai passar... tudo vai passar, e logo a gente volta a se 
abraçar... e se para cuidar um do outro, hoje estamos longe de todos, para 
amanhã nos vermos de novo... vai passar, e logo a gente volta a se 
encontrar!!!
Feliz Páscoa a todos!!!                                                   Pe. Luciano Massullo

Uma vez mais... 



 Caros paroquianos, com grande 

alegria e envoltos da confiança em 

Deus, anunciamos que estão abertas 

as inscrições para todas as etapas da 

Iniciação à Vida Cristã: Eucaristia 1 e 2, 

Crisma 1 e 2 e Adultos. 
 O início dos encontros está 

previsto para o mês de junho. Mais 

informações poderão ser obtidas na 

secretaria paroquial ou pelo e-mail 

ivc.saopedro@gmail.com

Faça sua inscrição pelo QRcode!
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
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http://bit.ly/ivcsp2021

"Olá, querida comunidade,

Com muita alegria informamos que 
as atividades do MCJ ( Movimento 
de Casais Jovens) da paróquia São 
Pedro terão início oficial no próximo 
sábado dia 10/04/2021 com nosso 
primeiro evento interno, o ERC 
(Encontro de Revisão e 
Compromisso).

Todas as atividades do movimento 
tem sido realizadas no formato 
online ou adaptadas respeitando os 
protocolos das autoridades.

Nossa Senhora Mãe de Deus, rogai 
por nós. São José, providenciai."

MCJ ( Movimento de Casais Jovens) | 2021



02 CARLOS A. T. KLEIN    
02 MARIA INES G. SANTOS   
05  LUCIANA DE LUCENA      
08  CLECI LERMEM ADAM     
08 MARIA DE L. C. MORAES    
08 MARIA ELIZABETE FOLCHINI     
09 MARIA NILZA F. P. 
VELASQUES CORONEL    
11 ELOISA C. PASCHE    
12 LUIZ ANTONIO URBANO     
14 ELMIO F. F.  BABTISTA      
17 BETA PRESSER      
19 ELIETE SIEBEL KLEY        

19 MARIA DELCI DALLOSTO 
RIGHES    
20 GERALDO C. FREGAPANI   
20 GLADIS REGINA UCHA      
21 FRANCISCA S. DE ARAÚJO  
23 NOEMIA SILVIA VOGEL     
24 CELSO T. S. RANIERI    
25 MARCOS ANTONIO SPOHR     
29 ELIETE A. SCHUSTER ROSSI    
29 MOACIR TOMKOWSKI PAZ     
30 AUGUSTO PASSAGLIA    

ANIVERSARIANTE DIZIMISTAS MÊS DE ABRIL

Nossa gratidão a cada dizimista de nossa comunidade! Juntos nos fortalecemos na
fé e na esperança!

  Ainda não sabemos se as celebrações serão presenciais ou on-line. 
Também não podemos dimensionar as atividades sociais, mas com muito 
carinho a equipe de Festeiros vai preparando a melhor forma possível de 
vivenciarmos este lindo momento.

Por ora, pela intercessão de São Pedro, rogamos a Deus força e sabedoria 
para enfrentar o atual momento de nossa história, bem como a vitória da 
saúde sobre a doença. Em Deus nutrimos a esperança de dias melhores. 
São Pedro, rogai por nós. Amém! 
Festeiros São Pedro 2021

Festa de São Pedro 2021
s t a m o s  n o s 

Eaproximando da Festa 
em honra ao nosso 

padroeiro, São Pedro. Por 
conta da pandemia, trazemos 
mui tas  incer tezas,  mas 
nutrimos a certeza de que 
estaremos unidos em oração, 
pedindo a intercessão de 
D e u s  s o b r e  a  n o s s a 
comunidade.



Horários de missas de Abril:

Devido a instabilidade dos decretos municipais e estaduais, sugerimos que 

você acompanhe nas Redes Sociais e no Site da Paróquia os horários das 

cerebrações.

Atualmente as celebrações presenciais possuem restrição de 30 pessoas. 

Estamos fazendo o possível para deixar o site e as redes sociais atualizados, 

na duvida entre em contato com a secretaria paroquial.

AGENDA DE ABRIL 2021
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Contribuições financeiras podem ser feitas por 
depósito ou transferência bancária para:

Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre
Cnpj: 928580000136-38

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência 0434 op. 003

c.c 104-4

SUA DOAÇÃO AGORA
PODE SER FEITA
USANDO O PIX

Código:
CNPJ: 92.858.0000.136-38

Conta Corrente
Nome:

MITRA DA ARQUIDIOCESE
DE PORTO ALEGRE
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