
   Após dois anos em modalidade 100% domiciliar, onde pais e responsáveis foram
catequistas de seus filhos, diante do avanço nos índices de vacinação,
retomaremos os encontros presenciais.
Serão mantidos todos os cuidados sanitários e de distanciamento mínimo para a
segurança de todos, com bastante uso de álcool 70% e máscaras de proteção facial.
  

Informativo Mensal

 Inscrições abertas para a
Catequese em 2022!

Arquidiocese de Porto Alegre

O PAROQUIANO 
Paróquia São Pedro

ANO LXXII Nº 255 MARÇO 2022

Querida comunidade e pessoas amigas que frequentam a Paróquia São Pedro, é com
grande alegria que informamos o início do período de inscrições para todas as etapas
de catequese do processo de Iniciação à Vida Cristã (IVC) em nossa comunidade.

 

As inscrições acontecerão no período de 03 a 26/03, na secretaria
Paroquial.  Fique atento ao calendário a seguir (pg 2), mais

informações pelo telefone: 3222-2785 ou pelo e-mail:
ivc.saopedro@gmail.com.



 

 “Não existe uma hierarquia do sofrimento. Não há
nada que torne a minha dor maior ou menor que a
sua, nenhum gráfico no qual possamos registrar a
importância relativa de uma dor sobre a outra. Não
quero que você leia minha história e diga, 'Meu
sofrimento é menos importante'. Quero que você
afirme ‘Se você pode fazer isso, eu também posso’.”

O sofrimento é uma constante na vida humana,
não há como escapar! A grande questão está em
o que fazemos com ele. No livro A Bailarina de
Auschwitz, a autora Edith Eva Eger, que foi
bailarina e ginasta até os 16 anos, quando foi
enviada a Auschwitz com sua família e que, pós
sobreviver ao Holocausto, sofreu diversos
sintomas de estresse pós-traumático até os 50
anos, quando iniciou um longo processo de cura,
nos aponta caminhos para a felicidade em meio a
dor. 

Calendário Catequese 2022

Dica do mês!
Todo mês uma dica de leitura ou filme! Confira dica do nosso Pároco
Luciano para este mês de março.



Via- Sacra
 A celebração da Via-Sacra é um

ato de devoção que acompanha a
Igreja há muitos séculos.
Consiste na contemplação da
Cruz e dos passos de Jesus em
direção ao Calvário. Está
fortemente relacionada com o
Tempo Quaresmal, onde a Igreja
é convidada a refazer o caminho
do Senhor até sua Páscoa
definitiva. Nossa comunidade
celebrará a Via-Sacra todas as
sextas-feiras de Quaresma às
17h30min. No dia 08 de abril,
além deste horário, celebraremos
também às 19h30min.
  

Encontros de preparação para a Páscoa
 

Neste ano, nossa comunidade quer realizar em
conjunto os encontros de preparação para a
Páscoa do Senhor, refletindo e rezando a
Campanha da Fraternidade, que traz como
tema: Fraternidade e educação! Para isto
convidamos a todos a participarem destes
encontros nos dias 11, 18 e 25 de março e 01 de
abril, sempre às 19h30min. 



 
A secretaria abre de

terças à sexta das 14h às
18h. 

 

ANIVERSARIANTES DIZIMISTAS
MÊS DE FEVEREIRO

SUA DOAÇÃO AGORA
PODE SER FEITA
USANDO O PIX

 
Código: CNPJ

Chave: 92.858.0000.136-38
Conta Corrente

 

Nome:
MITRA DA ARQUIDIOCESE

DE PORTO ALEGRE

Segunda à Sextas
12h e 18h

Missas
Horários de missas
em março:

Domingos
9h, 11h e 19h

IRIA ROSSINI RIGO
LUIZ FENANDO ANDREATTA
LUZIA MODEL PLOCHARSKI

MARCIA REGINA FRIGERI
MARIA FRANCISCA NEDEL

MARIA OFELIA HEINEN SCUSSEL
NILDA RECK

PAULO ANTONIOLLI
PEDRO JOSÉ AGRA

ROSA MARIA M. CAVALHEIRO
THEREZINHA PAPALEO SARMENTO

TRAJANO R. DE QUADROS
 

Tel: (51) 3222.2785 I E-mail: secretaria@paroquiasaopedro.org
Av. Cristóvão Colombo, 1629 - Bairro Floresta - Porto Alegre, RS I

www.paroquiasaopedro.org

ADILES TEREZINHA CANCI PIEROZAN
ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA

ANTONIO ARIOLI VILLANOVA
CARLA MARIA DE MELLO MOREIRA

CELESTINO UGHINI
DEMETRIO MARCOLINO COSTI
ELIA BOHN VIEIRA DA CUNHA

ELOÁ LOPES SOARES
HANNELONE JOAS TESHEINER
HILDA VENTURINI DE ARAÚJO

 
 
 
 

Sábados
16h e 18h


