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C
elebramos, uma vez 
mais, a tradicional festa 
de São Pedro. Apesar 

d e  t o d a s  a s  l i m i t a ç õ e s , 
impostas pela pandemia, creio 
que celebramos com dignidade 
e muita fé. É preciso agradecer 
à comunidade que se fez 
p resen te  nos  d i f e ren tes 
momentos de celebração e, 
t ambém,  acompanhando 
nossas transmissões pelas 
redes sociais. Agradeço a cada 
um que contribuiu com doações 
ou mesmo através da compra 
do almoço do dia da festa.
 Expresso minha gratidão aos 

festeiros Lísia e Rogério Junges, que aceitaram coordenar as festividades deste 
ano, preparando o casal Geane e Alfredo Pfeifer, que deverão coordenar a festa de 
2022 com o auxílio do novo casal festeiro, Karina e Rodrigo Pettermann. Minha 
gratidão à todos eles e, também ao casal Cris e Clodoaldo Ramos que se 
empenharam na coordenação dos momentos celebrativos, organizando tudo com 
carinho e muito cuidado.
É preciso agradecer, ainda, os organistas de nossa comunidade, Marcelo Vicentini e 
Roger Pires, que abrilhantaram 
nossos reci ta is.  Também a 
coordenação do MCJ, bem como 
a coordenação do IVC que nos 
proporcionaram dois profundos 
momentos de oração. 
Uma comunidade de fé, se 
constitui com o empenho de todos 
os seus membros. Cada um faz 
aquilo que lhe cabe para a 
edificação do corpo. Um planta, 
outro rega, mas, é sempre Cristo 
que faz crescer!
Pe. Luciano da Costa Massullo.

Gratidão



 Acolhemos com alegria ao 
Pe. Sidney Grudzien, que 
depois de um tempo 
ausente, retorna à nossa 
paróquia como vigário 
paroquial. No dia 03 de 
agosto estará de 
aniversário de nascimento 
e no dia 08 de agosto, 
completará 40 anos de 
sacerdócio. Convidamos 
toda a comunidade a 
expressar nossa gratidão 
pelo seu ministério no 03 
de agosto na missa das 
18h. Participe. 

ACOLHIDA PE. SIDNEY

Curso de Noivos
21 e 22
de agosto.
Informações
pelo site da
paróquia ou na
secretaria paroquial. 



Obra de restauro

No s s o  t e m p l o , 
igreja São Pedro, 
figura entre os 

mais belos da cidade de 
Porto Alegre. Temos uma 
verdadeira obra de arte a 
nossa disposição, e que 
favorece em muito nosso 
encontro com Deus. 
Contudo, com o passar 
dos anos a deterioração 
provocada pela ação da 
natureza, se fez notar. 
Percebemos diversos 
problemas na fachada e 
n a  t o r r e  e s q u e r d a , 
p r o v o c a d o s  p e l a 
infiltração. A queda do 
reboco é visível, assim 
como o desgaste da 
pintura. No início deste 
mês, detectamos um 
problema na estrutura 
metálica de suporte aos 

sinos, o que precisará de intervenção urgente. Para a realização desta 
obra, precisaremos da ajuda de toda a comunidade. Acompanhe as 
informações que serão repassadas nas missas e pelo boletim paroquial. 



01 INÊS S. DA SILVA      
01 JUSTINA INÊS RIGON 
MIROWSKI   
01 TERESINHA M. GOI 
BENGOCHEA     
03 ENICE ZAZERON NUNES     
05 ANGELINA AUGUSTO     
05 GLECI DE OLIVEIRA     
06 VANESSA COPETTI CRAVO    
08 LOERI PORTALUPPI FOPPA    
09 RITA OTILIA SCHLICHER     
11 EVA ARACY GUIMARÃES    
12 BEATRIZ M. DE L. HOFFMANN   
13 AURORA SARANDA ROSA    
14 FIORAVANTE CHIARELLI    
15 FRANCISCO S. P. LOPES   

17 NEUSA MARIA CARRARO    
17 OTERO SCHAFFER     
17 ELEDI DA SILVA ALVES     
19 EROÍ LUIZ SILVA BOLL       
21 CELIDE M. SALVADOR     
22 MARIA M. DIAS CILIATO   
22 SANDRA  SARAIVA     
25 DINARA FERNANDEZ     
26 ENY T. DA CUNHA LADEIRA   
27 BRUNA DA SILVEIRA SURIS     
28 MARIA DE FÁTIMA FISCHEL    
29 ÉRICO RAIMUNDO 
BERGMANN    
29 LÉA B. F. FERNANDES   
31 REGINA M. GOBBO BOHRER      
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Tel: (51) 3222.2785 I E-mail: secretaria@paroquiasaopedro.org 
Av. Cristóvão Colombo, 1629 - Bairro Floresta - Porto Alegre, RS I

www.paroquiasaopedro.org

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

SEG a SEX
12h e  18h

SÁBADOS
16h e  18h

DOMINGO
09h, 11h e 19h

Transmissões das celebrações pelo Facebook da Paróquia.

TER a SEX | 18h e DOM | 11h

Horários das celebrações

ANIVERSARIANTE DIZIMISTAS MÊS DE JULHO
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