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Reunião foi realkizada no Centro Catequético

A Festa de Santo Antônio de 2012 foi uma parábola do Reino de Deus pela beleza,
organização e celebração. A afirmação é do pároco da Igreja Santo Antônio do Partenon, Frei
Luiz Sebastião Turra. Ele reuniu na noite desta quinta-feira os coordenadores das equipes de
serviço da Festa de Santo Antônio para uma avaliação das atividades deste ano. Turra disse
que “nosso Deus é um Deus da alegria. Ela se realiza quando nos encontramos com nossos
irmãos”.

Os coordenadores destacaram muitos aspectos positivos. Um dos destaques foi a
melhoria da estrutura e da logística com a distribuição dos diferentes serviços em vários
espaços. Um dos serviços que melhorou foi a Segurança. Conforme o comando do 19º.
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Batalhão da BM mais de 70 mil pessoas passaram pela Igreja no Dia 13 de Junho. Os
coordenadores salientaram a excelente organização e prestação de serviços dos órgãos
públicos. A polícia civil registrou apenas uma ocorrência de um furto.

O ordenamento espiritual foi o fator diferencial desta festa. Ele é capaz de conduzir tudo
para o bem. As celebrações e as procissões foram destacadas como momentos de profunda
fé, oração e vivência da espiritualidade cristã. Outra ação importante foi a expressão da
fraternidade. Conforme o coordenador adjunto da Ação Solidária Santo Antônio, Elimar Janz,
foi recolhida uma grande quantidade de alimentos recebidos dos devotos. O crescimento da
festa deste ano foi uma demonstração de que Santo Antônio é, cada vez mais, amado pelo
povo de Porto Alegre.

Imagem de Santo Antônio foi levada para a reunião de avaliação
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