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O centenário da Paróquia Santo Antônio foi homenageado pelo Governo do Estado. O
Governador Tarso Genro entregou uma placa comemorativa ao Frei Luiz Sebastião Turra na
última sexta-feira. A solenidade realizada no Palácio Piratini contou com a presença do
arcebispo Dom Dadeus Grings, do arcebispo emérito de Juiz de Fora/MG, Dom Clóvis Frainer,
dos secretários de Infraestrutura e Logística, Beto Albuquerque, e do Desenvolvimento Social,
Fabiano Pereira. Prestigiaram o ato oficial devotos de Santo Antônio, freis e lideranças da
comunidade.

O Governador disse que é um orgulho em nome do povo gaúcho prestar a
homenagem.”Estamos orgulhosos porque isso nos dá a oportunidade de demonstrar não
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somente nosso respeito, mas também um gesto de solidariedade por tudo o que vocês fazem
pela nosso comunidade e pelo nosso estado”. Tarso acrescentou que esta é uma paróquia que
tem uma longa tradição e relevantes serviços prestados na solidariedade às pessoas pobres,
que merece do poder público o reconhecimento.

Frei Turra destacou que a história dos 100 Anos é uma herança deixada por muita gente que
trabalhou e se empenhou nesta paróquia. “A principal herança do centenário é o legado da
promoção e da proteção à vida, com o atendimento cordial a todos aqueles que buscam pela
porta da fé e da religiosidade cristã o socorro humano”. Para o pároco, a maior prova da
seriedade de uma obra é sua durabilidade. “Cem anos representa uma preciosa”.

Ele agradeceu ao gesto de reconhecimento do Estado, porque a paróquia não pertence apenas
ao bairro. “Ela é da cidade, do estado e, agora com o site, está aberta para o mundo”. Os 100
anos da Paróquia serão completados no próximo dia 30 de agosto.
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Assessor de Imprensa
Paróquia Santo Antônio

2/2

