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Trezena de Santo Antônio

“Santo Antônio, ajudai-nos
a promover uma economia

fraterna e solidária”



Caríssimos irmãos e irmãs na fé,
     devotos e devotas de Santo Antônio.

As festividades do glorioso padroeiro Santo Antônio de Pádua da 
paróquia de Belterra,  terra verde e rica de belezas humanas e naturais, é um 
marco na história do povo belterrense. Povo belo, acolhedor, trabalhador e 
comprometido com a causa do evangelho de Jesus Cristo.

Ao longo dos 67 anos de paróquia no chão amazônico de Belterra, 
desde a chegada dos missionários e frades franciscanos, a festa do santo é um 
período de evangelização dos cristãos, celebração da fé dos católicos, 
confraternização das famílias e festa cultural-social de um povo que preserva 
suas tradições autênticas e valores éticos- cristãos como seguidores de Jesus 
Cristo caminho, verdade e vida.

Neste ano de 2010 eu tenho a graça de participar com júbilo e de me envolver com determinação, pela primeira vez, 
desta FESTA que marca a vida e a história  da terra das seringueiras e de um povo feliz e altaneiro organizado em uma 
paróquia de 50 comunidades que compreende uma mini-área no rio Tapajós, de Pindobal a Acaratinga, duas mini-áreas na 
BR-163 de Nova Aliança a Fortaleza (km 35 ao km 140) e quatro bairros na cidade (Graças, Santa Luzia, São José e Centro).

Recordo que a nomeação como pároco de Belterra, chegou-me como um dom precioso de Deus, justamente no dia 
de Nossa Senhora das Candeias, 02.10.2010, via e-mail de dom Esmeraldo Barreto, quando eu estava estudando em Roma. 
Foi uma nomeação-convocação desafiadora à minha missão e vocação presbiteral que assumi com muito amor, esperança 
e fé.

Belterra sempre esteve presente em minha vida desde criança e adolescente, em tantas vindas com meu irmão 
Areolino e minha irmã Mocinha, quando aqui vinham, a procura de namorados pela intercessão do santo casamenteiro. Na 
companhia do amigo Pe. Raimundo Vieira, in memoriam, muitas vezes estive em Belterra quando já era engajado na 
Pastoral da Juventude, ao mesmo tempo, estive em missão no colégio Santo Antônio época das irmãs Adoradoras do 
Sangue de Cristo.               

Hoje, Belterra é presente em minha vida como um novo Chão Amazônico à ação de evangelização de acordo com as 
prioridades do plano de pastoral da diocese de Santarém, que solenimente no dia 07 de março de 2010, recebi das mãos do 
bispo, no dia de minha posse numa memóravel celebração eucarística. Assim, assumo a missão a partir da implantação 
efetiva da Pastoral de Conjunto, Defesa da Amazônia, seus povos e sua biodiversidade e a Evangelização e Formação 
Missionárias, fortalecendo a Região IV da Pastoral da diocese e em comunhão e participação com todos as pessoas crentes 
em Deus da imensa paróquia belterrense.

Assumi a paróquia de Santo Antônio sob a graça de Deus como se estivesse estado ordenado padre novamente. 
Com a mesma alegria e entusiasmo de minha primeira paróquia, como o fiz há 18 anos em Mojuí dos Campos, com a mesma 
coragem de caminhar como na primeira Caminhada de Fé com Maria em 1995. Assumi com o mesmo espírito, ardor e tição 
como na Paróquia de Aparecida (Santarém) há 14 anos passados. Com a mesma graça e desafios como o fiz em Guadalupe, 
Santa Rita, (Nova República e Floresta) há 9 anos idos. Com a mesma vontade de viver e a bênção da saúde e cura que me 
animou, depois de ter vencido a terrível dengue hemorrágica e o estado de coma que vivi em 2002 entre Santarém e Belém, 
acompanhado pela oração a assistência de tantos como Pe. Ademar Ribeiro, minha mãe Maria Paulino, irmã Mocinha e o Dr. 
Carlos Martins. Assumi Belterra não sozinho, mas junto com cristãos e cristãs, meus novos irmãos e irmãs belterrenses, com 
o mesmo vigor e a mesma coragem que me levou à Roma a viver e estudar por três anos e meio. 

No dia 07.03.2010, cheguei à paróquia de Belterra como discípulo missionário de Cristo, não para fazer o novo, 
todavia sim, para dar continuidade ao trabalho missionário de nossos frades franciscanos: Fr. Tadeu Prost, Fr. Junipero 
Freitaz, Fr. Thiago Ryan e Fr. Severino Nelles, Fr. Martinho Colosia, Fr.Miguel Lange, Fr.Gilberto Wood, Fr. Marcos Paterek, 
Fr.Hilário Lange, Fr. Fabiano Merz, Fr. Joãozinho Mc Manamon, Fr. Roberto Schimieng, Fr. Chico Silva, Fr. Juvenal Carlson, Fr. 
Antônio Glauber, Fr. Osmundo Menges, Fr. Miguel Kellett, Fr. Raimundo Crone, Fr. Alexandre Dowey, Fr. Ricardo Duffy, Fr. 
Alex Assunção e os padres diocesanos: Pe. Carlos Antônio, Pe.  Raimundo Matias, Pe. Jorge Torres, Pe. Walter Imbiriba e Pe. 
Antônio Cláudio e de tantos leigos e leigas que já estão na eternidade ou que vivem hoje nesta bela terra.

Consequentemente, as Festividades deste ano do glorioso padroeiro Santo Antônio, tem um caráter de recuperar a 
memória histórica de Belterra, alertar para a construção de uma economia solidária ecológicamente sustentável e formar 
um espaço de evangelização da fé e de gerar profunda união, acolhimento, fraternidade e amizade do povo belterrense. 

Serão treze dias e treze noites na TREZENA DE SANTO ANTÔNIO, baseadas na Campanha da Fraternidade de 2010, 
onde se vai celebrar e meditar durante todo o período da festa litúrgica e social o Santo Antônio de Pádua como 
testemunha viva de Cristo e intercessor para que em Belterra se possa promover uma economia fraterna e solidária. 

Agradeço o empenho de todos e de todas nas diversas equipes de trabalho e desejo que a Trezena possa fortalecer 
a fé, a prática evangélica e o engajamento e compromisso de todos os cristãos e cristãs.

Feliz Festa a todos e que Deus lhes proteja com sua Bênção libertadora.

Pe. Auricélio Paulino da Silva
Pároco.



Basílica de Santo Antônio
de Pádua - Itália

Igreja Matriz de Santo Antônio
Belterra - Pará - Brasil

F
o

to
: 

P
e

. A
u

ri
cé

lio
 P

a
u

lin
o

F
o

to
: 

Je
a

n
e

te
 S

e
n

a



Semana Catequética 2010 em Maguari Comunidade Betânia Comunidade Fortaleza 

Celebração do envio das imagens
Peregrinas de Santo Antônio

Comunidade Bom Jesus Comunidade Revolta

Comunidade Santa CruzComunidade Maguari

Comunidade São Domingos



Festividades de Santo Antônio  - 05

Pastoral
do Dízimo



Festividades de Santo Antônio - 06



Programação Litúrgica



Festividades de Santo Antônio - 08



Festividades de Santo Antônio - 09



Programação Social

Todas as noites haverá arraial
com Binguinhos e atrações diversas



COLABORADORES DA FESTA DE SANTO ANTÔNIO

Juízes

Festividades de Santo Antônio - 11



COLABORADORES DA FESTA DE SANTO ANTÔNIO

Diretores

Festividades de Santo Antônio - 12



COLABORADORES DA FESTA DE SANTO ANTÔNIO

Festividades de Santo Antônio - 13



COLABORADORES DA FESTA DE SANTO ANTÔNIO

Festividades de Santo Antônio - 14

Celebração de bênção e envio das equipes
dia 13 de maio de 2010.



ANTÔNIO SANTO 

Refrão: Antônio Santo/ Santo 
Bendito de nosso amor,/ luz de 
nossa alma/ da alma triste do 
pecador.
1. Tu que da forca teu pai livraste 
quase a morrer/ livra nossa 
alma, nossa alma impede de se 
perder.
2. Faz nossa crença mais 
fervorosa cheia de luz/ luz que 
nos guia no amor santo do Bom 
Jesus.

HINOS EM HOMENAGEM
A SANTO ANTÔNIO

Estrada 1, nº 1139 • Centro
Belterra - Pará

Tel.: 3558-1265

Armarinho e Papelaria do

DEDÉDEDÉ
Estrada 1, 823 • Centro

Belterra - Pará

3558-1267

AGRADECIMENTO
A Equipe organizadora da Festa de Santo Antônio de Pádua, juntamente com a Pastoral 
da Comunicação, agradece a todos os patrocinadores, colaboradores e a comunidade 
em geral que participaram direta ou indiretamente da realização deste evento religioso 

da nossa Paróquia.
Um abraço fraternal desta Coordenação.

SALVE GRANDE ANTÔNIO

1. Salve grande Antônio/ Santo 
Universal/que ampara os 
aflitos/ contra todo o mal
Refrão: Bem merecestes ter 
com amor / em vossos braços o 
Salvador
2. Desprezando as honras/ pela 
sã pobreza/ a Jesus vos destes/ 
com ardor e firmeza
3. Em santas missões/ povos 
converteu/vossa língua santa/ 
que não pereceu

OH! SANTO ANTÔNIO

Refrão: Oh! Santo Antônio de meu 
louvor/ aceita o canto cheio de amor/ de 
Deus amado o teu poder/ em meu favor 
vem exercer.
1. Jesus menino veio aos teus braços/ 
encadeando-se em teus braços/ fostes 
da Virgem um filho amante/ em venerá-la 
sempre constante.
Refrão: Oh! Santo Antônio de meu 
louvor/ aceita o canto cheio de amor/ de 
Deus amado o teu poder/ em meu favor 
vem exercer.
2. De taumaturgo a tua fama/ a santa 
igreja feliz proclama/ da tempestade o 
triste horror/ da fome, guerra/ grande 
furor.



Panificadora

MarinhoMarinhoMarinhoMarinho

Viveiro 1 • Centro
Belterra - Pará

Tel.: 3558-1154

Av. Mendonça Furtado, 1603 - Santa Clara - Santarém/PA
Tel.: (93) 3522-1705 / 3523-0095 • Cel.: (93) 9903-2706 / 9975-1602

JURUTI: Tel.: (93) 3536-1785 • Cel.: (93) 8115-0904
www.billcarsantarem.com.br  |  billcar.stm@vsp.com.br

AUTO LOCADORA PJR OLIVEIRA LTDA

3522-3259Tel:

VE JA

Questão de
Bom Gosto
Óculos, lentes,

armações nacionais

e importadas

Avenida Rui Barbosa, 781 • Centro • Santarém - Pará
e-mail: oticaveja@netsan.com.br

BELTERRA VEÍCULOS

Nossa qualidade é a sua segurança

TransTapajósTransTapajós
JW Ferreira Turismo

Belterra - Pará

Auto Posto N. Sra. de

NazaréNazaréNazaréNazaré

Fone/Fax: (93) 3558-1439Fone/Fax: (93) 3558-1439
Estrada 1, nº 668 • Centro • Belterra - PA

Comércio e Transporte de Betume Ltda.
Av. Borges Leal, 2515 - Aparecida - Santarém/PA

transbetume@tap.com.br | Tel.:3523-5344 / 3523-7541

Estrada Um • Belterra – PA

Os melhores filmes para a sua diversão

Esquadria do 

Rua Sondagem - Belterra/PARua Sondagem - Belterra/PA

3558-1659
Estrada 01 - Mercado Municipal
Box nº 03  - Centro - Belterra/PA

Centro Lotérico 
Belterra

Rua Santo Antônio, 341 - Centro
CEP: 68431-00 • Fone (93) 3558-1103

Secretaria da Paróquia

Livraria Santo Antônio
Livros, Cartões, Cds, Imagens e terços

Aberto: Segunda, Sexta e Sábado
08h00 às 13h00 87,987,9

MF LEBARRES

MHZMHZ

3558-12763558-1276


