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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
A Igreja de Santo Antônio, que neste ano completa seu centenário de contribuição 

social, humana e religiosa ao povo da Capital Gaúcha, é um templo católico, localizado na Rua 
Luís de Camões, nº 35, Bairro Santo Antônio,. 

Conforme pesquisa, 

A paróquia 

A Paróquia de Santo Antônio do Partenon, como é conhecida, nasceu em torno de 
uma capelinha dedicada ao santo, criada por uma provisão episcopal de 9 de junho 
de 1875. O terreno fazia parte da propriedade da antiga Sociedade Parthenon 
Litterário, ponto de encontro de intelectuais portoalegrenses na segunda metade do 
século XIX. A capelinha teve sua pedra fundamental lançada em 16 de maio de 
1876, sendo inaugurada na noite de Natal de 1881. Em 6 de janeiro do ano seguinte 
a imagem do padroeiro foi trasladada com festas e procissão desde a Catedral até sua 
nova casa. Em 30 de agosto de 1911 foi criada a paróquia, vinculada ao convento 
dos Capuchinhos, sendo o primeiro pároco o Frei Bernardin d’Apremont. Pouco 
tempo depois, em 1928, a capela foi demolida para dar lugar a um templo maior. 

A igreja atual 

O projeto foi de autoria de Henri-Victor Denarté, enquanto que Mathãus Germann 
Desiderius Casagranda, conhecido como Mateus Casagrande, realizou a obra, 
iniciada em 17 de julho de 1928 e concluída em 1934. 

[...] 

Dentre as imagens se destacam uma grande estátua de Nossa Senhora da Paz 
portando um estandarte na mão direita com a inscrição Nsa. Sra. de la Paz, e 
segurando o Menino Jesus ao braço esquerdo, uma obra de grande beleza pela rica 
plasticidade das dobraduras do manto e pela elegante postura e benévola expressão 
das faces. 

Outra imagem importante é a de São Francisco, de patética expressividade, 
tradicionalmente atribuída aos Jesuítas do Paraguai e trazida para o Rio Grande após 
a Guerra do Paraguai. Por fim se destaca também a imagem de Santo Antônio na 
capela esquerda do transepto, um exemplar de aspecto incomum pela vivacidade 
quase naif da expressão do santo e do Menino que ele carrega sobre um livro, 
trajados ambos com vestes de tecido. 

Outro ponto [...] é a tumba do Frei Antônio de Caxias (1892 – 1987), figura 
conhecida na paróquia por sua benevolência e zelo apostólico, a quem se atribuem 
muitas curas e bênçãos, e onde estão depositados inúmeros ex-votos por graças 
alcançadas por seu intermédio.1 

O Santo 

Santo Antônio é português, porque nasceu em Lisboa em 1195; é italiano porque 
morreu em Pádua a 13 de junho de 1231; é do Partenon porque foi escolhido como 
padroeiro da capela, em 1876; é universal porque venerado e amado em toda a parte 
e em todas as épocas. 

                                                 
1 WIKIPÉDIA. Igreja de Santo Antônio (Porto Alegre). Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_Santo_Ant%C3%B4nio_(Porto_Alegre)>. Acesso em: 10 mai. 2011. 
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A atualidade de Santo Antônio deve-se à atualidade do Evangelho que ele conheceu, 
viveu, testemunhou e anunciou com sabedoria de mestre e ardor missionário. Viveu 
só trinta e seis anos aqui na terra e deixou uma herança de santidade tão grande, que 
se multiplica nos corações que o procuram para chegar “mais perto de Deus”. 

Frases Importantes de Santo Antônio   

* Não basta afastar-te do mal, se não praticas o bem (SPn 16). 

* As virtudes mais queridas aos homens e a deus são a mansidão e a humildade (Pn 
8). 

* Pelas obras, a fé se torna clara e pela fé, as obras se confirmam (Asc 11). 

* A veste da alma é a fé, que é de outro, se for iluminada com o brilho da caridade 
(Spn 13). 

* A nossa esperança é Deus. Separamo-nos dela, quando o vento da soberba nos 
arranca a raiz da humildade (Ep 10). 

* A esperança da misericórida divina torna-se luz nas trevas do desespero (13Pn 17). 

*É um e o mesmo amor com que se ama a Deus e ao próximo (5Pn 7). 

* Nada é difícil a quem ama (2Ad 20). 

* Deves amar o próximo em vista do mesmo fim e pelo mesmo motivo porque te 
amas a ti mesmo (1Pn 7). 

* A caridade é o cimento das virtudes (Cp 7). 

* Todas as nossas obras são inúteis para a vida eterna, se não são condimentadas 
com o bálsamo da caridade (5Qr 4). 

* A humildade é a coroa de todo o bem. 

Lembrando algumas datas 

1868, na esquina da Luís de Camões com a Bento Gonçalves começa o “centro 
literário Partenon” em memória ao Partenon de Atenas. 

1876, no areal do Partenon, o Coronel Arruda mandou construir uma capela 
dedicada a Santo Antônio. 

1895, realizou-se o primeiro batizado na Igrejinha Santo Antônio. Cecília Branca foi 
quem recebeu o batismo. 

1903, chega um grupo de Freis Capuchinhos franceses a Porto Alegre para asumir a 
direção do seminário diocesano. Neste ano, Frei Bernardino D’Apremont foi 
nomeado capelão da Igreja Santo Antônio. 

1904, no dia 7 de fevereiro iniciou o Apostolado da Oração, tendo como assistente o 
Frei Bernardino. 

1911, no dia 30 de agosto, Dom Cláudio Ponce de Leão oficializou a capelinha 
Santo Antônio como Paróquia. 

1911, no dia 1 de setembro, Padre Manuel, português, foi nomeado cura da nova 
paróquia. 

1912, Frei Bernardino D’Apremont assume como 1º Pároco Capuchinho. 

1913, no dia 13 de junho acontece a primeira festa do Padroeiro, Santo Antônio. 
Neste ano também inicia a história da Escola Santo Antônio aos cuidados dos 
irmãos Lassalistas. 

1922, foi ampliada a Igrejinha de 12 para 24 metros. 
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1927, tratou-se de construir uma nova Igreja. 

1928, no dia 17 de junho foi abençoada a pedra fundamental da torre da nova Igreja 
por Dom João Becker. 

1928, a 24 de junho, Madre Clara Maria de Azevedo Souza e Frei Pacífico de 
Bellevaux fundam a congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora 
Aparecida. 

1932, em julho foi erguida a cruz luminosa no ápice da torre. No dia 5 foi ouvido o 
primeiro sino a ressoar no alto da torre. 18 sinos vieram de Annecy (França). 

1935, aconteceram as primeiras santas missas pregadas pelos freis capuchinhos. 

1950, reinício das obras da Igreja que estavam paradas desde 1932. 

1951, a 12 de janeiro é enviada de Roma a Relíquia de Santo Antônio, a pedido do 
Frei Antônio de Caxias. 

1952, no dia 31 de agosto reza-se a primeira missa na Ireja atual. 

1961, a Igreja Santo Antônio está concluída. A 17 de dezembro celebra-se o jubileu 
de ouro da Paróquia com inauguração da Igreja. 

1968, no dia 4 de agosto inauguração do Salão renovado. 

1984, estavam concluídos os salões panorâmico e térreo, com doações dos 
paroquianos e devotos. 

1985, a 13 de março iniciaram-se as celebrações dos dias 13, com benção de pães, 
da saúde e imposição das mãos. “Dia 13, não é dia de azar, mas de Santo Antônio”. 

1990, aquisição da estrutura metálica para o ginásio de esportes. A 29 de junho foi 
inaugurado. 

1991, a 19 de dezembro, iniciam as obras do complexo das lojas na Luís de Camões. 

1992, em outubro, iniciam as obras do centro catequético. 

1995, a 6 de junho começou-se celebrar com Santo Antônio em todas as terças-
feiras. Hoje com horários das 10h - 15h30m e 19h. 

1997, em março concluíram-se as obras do centro catequético. 

1998, a 26 de maio a festa de Santo Antônio foi incluída no calendário de eventos de 
Porto Alegre pela lei 8.164. [...] 

2001, restauração de vitrais custando sessenta e sete salários minimos. 

2002, a partir de 13 de janeiro, de cinco Missas passam a ser celebradas seis, nos 
dias 13 de cada mês. A Missa acrescida foi a das 7:30m. 

2002, a 29 de agosto, em Garibaldi, o Capítulo provincial elegeu Frei Irineu Costella 
como Conselheiro da Formação permanenete da Província. 

2003, no dia 30 de setembro, uma sessão solene na Câmara de vereadores de Porto 
Alegre, em homenagem aos cem anos da presença dos Freis Capuchinhos na 
Capital. 

2005, no dia 8 de agosto inicia a reforma geral das duas cozinhas dos salões 
panorâmico e térreo. 

2006, no dia 12 de abril [...] acontece a inauguração da Casa de Passage “Centro de 
Convivência Santa Clara”. 

2008, no dia 13 de janeiro foi dada a benção inaugural da nova secretaria da 
Paróquia, situada na entrada da Igreja Santo Antônio. 
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2008, no dia 3 de março, oficialização do nome “Ação Solidária Santo Antônio” e 
começo das novas atividades de promoção humana. 

2008, no dia 23 de julho inicia a restauração interna da Igreja Santo Antônio. 

2009, em fevereiro foram instalados os novos bancos da Ireja Santo Antônio. 

2009, no dia 1º de outubro começa a chegar o material para restauração externa da 
Igreja Santo Antônio. 

2010, em fevereiro conclui-se a restauração externa da Igreja e a reforma interna do 
Salão Panorâmico.  2 

Em relação aos párocos da Igreja Santo Antônio, primeiramente gostaríamos de 
conceituar a palavra “Pároco”, que, segundo o CIC (Código de Direito Canônico), “pároco é o 
pastor próprio da paróquia a ele confiada” (Cân 519). O pároco é aquele que “exerce o cuidado 
pastoral da comunidade que lhe foi entregue, sob a autoridade do Bispo” (idem) para que ela seja 
conduzida com ajuda da coletividade dos fiéis, isto é, com a cooperação de outros, 
principalmente dos fiéis leigos. Portanto, o pároco, “a fim de exercer em favor dessa comunidade 
o múnus de ensinar, santificar e governar”. E, neste sentido, a Paróquia de Santo Antônio sempre 
foi bem representada, principalmente quando estiveram à sua frente os freis: Antônio de Caxias, 
Irineu Costella, Carlos Rockenbach e atualmente Luis Turra. 

Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação deste Projeto, que 
pretende conceder o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre à Paróquia Santo Antônio do 
Partenon, que muito tem contribuído para o desenvolvimento social, humano e religioso de nossa 
Capital. 

 
Sala das Sessões, 20 de abril de 2011. 

 

 

 

 

 

VEREADOR PROFESSOR GARCIA 

                                                 
2 Festa de Santo Antônio. Fôlder da Paróquia Santo Antônio do Partenon, 2010. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 
 

Concede o Troféu Câmara Municipal de Porto 
Alegre à Paróquia Santo Antônio do Partenon. 
 

 

Art. 1º  Fica concedido o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre à Paróquia 
Santo Antônio do Partenon, nos termos da Resolução nº 2.083, de 7 de novembro de 2007, e 
alterações posteriores. 

 
Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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