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Entregas 
em domicílio

Fone: (17) 3386-3201
 Av. Dr. Rodrigues Alves, 948 - Pirangi - SP

Quantas músicas boas, que animaram 
nossa festa, onde pudemos cantar, dançar e 

festejar com alegria.
Não podemos nos esquecer de citar o vari-

ado cardápio deste ano. Quanta comida 
gostosa! Tudo feito com muito amor e 

dedicação.

Tivemos também com a presença de nosso 
querido Pastor Diocesano, Dom Eduardo, 
que sempre nos enriquece com sua sabe-

doria e com sua contagiante alegria.

Quantos ensinamentos na parte Litúrgico-
Religiosa! Meditamos esse ano o Tema: 

Por uma Igreja Missionária: com Santo 
Antônio, Testemunha do Ressuscitado. 

Contamos com a presença de vários 
padres de nossa Diocese, e também com a 
presença do Padre Francisco, da cidade de 
Catanduva e de Dom Otacílio, Bispo emé-

rito da Diocese de Catanduva.

Com o amanhecer do dia 01 de junho, 
começamos o dia com o delicioso café da 
manhã, preparado com muito carinho por 

nossa comunidade.

(Coordenadora do MCC)

Se me pedissem para resumir a festa em 
uma palavra, essa seria comprometimento. 
Isso mesmo, compromisso de quem disse 
seu sim e foi até o fim. Todos que traba-
lharam neste evento, não mediram esfor-
ços para que o mesmo acontecesse. Todos 

mesmo, sem destacar um ou outro. 
Que Santo Antônio nos abençoe sempre!

Daiana Bernardes 

Sabe aquela expressão: “Que festa!”, foi 
isso mesmo, a 124.º Festa em honra ao 
nosso Padroeiro Santo Antônio foi uma 

grande festa! A união de todos os paroqui-
anos foi fundamental para que tudo acon-

tecesse.
No dia 31 de maio iniciamos nossa Festa 

com o primeiro dia da Trezena em honra a 
Santo Antônio e com a Coroação a nossa 

Senhora, e também tivemos nosso 
“Esquenta”, que podemos dizer que foi 
uma “Pré Festa”. Quanta gente! Quanta 

alegria.

124º Festa de 
Santo Antônio Pirangi

Arraiás
Festa da alegria, da dança, da comilança...  De muita reza e união dos irmãos!

Festas de Santo Antônio, São João e São Pedro. Viva nossos queridos Padroeiros!
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 No Santo do Mês, daremos início a uma 
série de vida de santos que receberam o nome de 
Antônio. Faremos isso para sabermos que além do 
nosso glorioso e amado padroeiro, existem vários 
outros com o nome de Santo Antônio.  

 Que Deus nos abençoe!

 Nesta edição propomos o lançamento de um 
concurso de desenhos em homenagem ao dia dos 
pais que será realizado junto aos catequizandos. O 
tema será: NA FIGURA DE MEU PAI, VEJO O 
DEUS PAI. AS catequistas escolherão os melhores 
desenhos de cada etapa que serão entregues na 
secretaria da paróquia a fim de serem publicados no 
Espaço das Crianças do mês de agosto.

Oração a Nossa Senhora do Carmo

 Claudia Ferraz (Pascom)

 Não podemos também deixar de fora os vári-
os Arraiás que aconteceram nas comunidades.

 Desta vez sendo bimestral, o número de 
acontecimentos aumentou. Desde a Festa do padro-
eiro, passando por Corpus Christi até a Festa de 
Nossa Senhora do Carmo.

 Visitem nosso site www.santoantoniopiran-
gi.org. Não deixem de entrar no nosso Facebook: 
Pascom-Pirangi, e também no Instagram lá você 
encontrará muitas fotos e notícias sobre o que acon-
teceu ou irá acontecer na Paróquia. 

 Mensal ou bimestral, o nosso informativo 
SEMEANDO está sempre presente trazendo um 
retrospecto de tudo que acontece na paróquia.

 Ó bendita e imaculada Virgem Maria, honra 
e esplendor do Carmelo! Vós que olhais com especi-
al bondade para quem traz o vosso bendito escapulá-
rio, olhai para mim benignamente e cobri-me com o 
manto de vossa fraqueza com o vosso poder, ilumi-
nai as trevas do meu espírito com a vossa sabedoria, 
aumentai em mim a fé, a esperança e a caridade. 
Ornai minha alma com a graça e as virtudes que a 
tornem agradável ao vosso divino Filho. Assisti-me 
durante a vida, consolai-me na hora da morte com a 
vossa amável presença e apresentai-me à Santíssi-
ma Trindade como vosso filho e servo dedicado; e lá 
do céu, eu quero louvar-vos e bendizer-vos por toda 
a eternidade. Nossa Senhora do Carmo libertai as 
benditas almas do purgatório. Amém!

COMUNICADOS 
IMPORTANTES

Inscrições para a Preparação de Noivos
Já estão abertas as inscrições para a preparação de noi-
vos que acontecerá no 2º semestre de 2019, nas datas a 
seguir: 18,24 31 de agosto e 01 de setembro. Os casais inte-
ressados procurem mais informações na Secretaria Paro-
quial.

Missa e Bênção dos Estudantes e Profissionais da Edu-
cação

Encontro do Movimento de Cursilhos para os Jovens
De 27 a 29 de julho, na Casa de Pastoral Nossa Senhora de 
Fátima, em Jaboticabal.

LEMBRETE A partir de 18 de julho estarão à disposi-
ção na Secretaria paroquial os seguintes subsídios:

Dia 28 de julho, dia de São Pedro Poveda, Presbítero e 
Mártir, padroeiro dos estudantes e profissionais da educa-
ção na Matriz às 19h00; após a missa serão recepcionados 
os Novos Cursilhistas.

À CONSCIENTIZAÇÃO DOS FIÉIS SOBRE 

• Guia do mês missionário extraordinário: “Batizados 
e enviados. A Igreja de Cristo em missão no mundo” 

(outubro/2019)

• Hora Santa da Família

O DÍZIMO

Dia 24 de julho, às 20h00: reunião ordinária do CPP, no 
CEPAST Santo Antonio. Os membros dos CPPs de todas as 
Paróquias da Diocese de Jaboticabal terão reunião com 
Bispo Diocesano, Dom Eduardo Pinheiro da Silva, SDB, 
no dia 20 de agosto, às 19h30, no Santuário Diocesano N. 
Sra. Aparecida, em Jaboticabal. Estão convocados todos os 
membros do CPP Paroquial.

MÊS DE JULHO É DEDICADO 

Dia 25 de julho (5ª feira), às 19h30, na praça em frente à 
igreja São Cristovão. Nota: A tradicional “Carreata com 
bênção dos motoristas” acontecerá no dia 22 de setembro, 
após a Missa campal, que será celebrada neste mesmo 
local, seguida do “almoço Vicentino”, no Pavilhão de Fes-
tas Santo Antonio. 

Missa em de São Cristóvão e Bênção dos Motoristas

Dia 23 de julho, às 20h00: o encontro de formação com 
catequistas da Paróquia, no CEPAST Santo Antonio. Estão 
convocados todos os catequistas, de todas as fases.

Encontro de Formação com Catequistas

(setembro/2019)
• Encontros Bíblicos para o mês da Bíblia 

Reuniões com o CPP

QUALIDADE E BOM 
ATENDIMENTO SE ENCONTRA 

AQUI!

Pratos: Picanha Uruguaia,
Contra Filé Argen�no (Chourizo),

Contra Filé Argen�no
 (Bife Ancho), etc.

COMIDA CASEIRA / SELF SERVICE
À VONTADE

DISK MARMITEX: 17 3386-1796 / 17 99751-1796
Rua Dr. Rodrigues Alves, 1719 - Centro - Pirangi - SP

Dr. Adailto de Moura Ornellas

Cirurgião 
Den�sta

Rua Alécio Cadamuro, 125 - Vila Nunes - Pirangi - SP

Fone: (17) 3386-1570

Rua Dr. Campos Sales, 847 - Centro - Pirangi - SP

LOJA SÃO NICOLAU 
COMÉRCIO DE TECIDOS 
E CONFECÇÕES LTDA

 Loja do Seu Zé Massabni  • •

Fone: (17) 3386-1382

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

AGRO
CAMPO

Tel.: (17) 3386.2266
Av. Guido Gambuggi, 466 - Centro - Pirangi - SP

E-mail: agrocampo.pirangi@yahoo.com.br

 Confesso que quando minha mãe chegou com 
aquela roupa marrom, com um cordão na cintura, falei 
para ela que eu não ia usar; jamais, porque nunca vi 
meus amigos com aquela roupa. Aí ela me disse que eu 
tinha que ser exemplo, usar primeiro para incentivar os 
meninos a usarem também. Não teve escolha, fui obri-
gado a ir... Ela me convenceu com argumentos carinho-
sos de mãe. Para falar a verdade, durante a procissão me 
senti bem protegido, como se alguém me guiasse e nem 
o tênis duro que eu coloquei incomodou meus pés. Sem 
falar na alegria da minha mãe segurando minha mão, 
nunca a vi tão feliz.

 Quero contar minha experiência de vida a 
vocês, que leem o Semeando. Não que eu tenha muita 
vivência, afinal tenho apenas oito anos. Mas é que 
depois do dia 13 de junho sinto que estou mais maduro, 
quase me tornando um adulto. 

 Na mesma noite, tive um sonho que me deixou 
muito pensativo: eu estava deitado, quando de repente, 
um homem com roupa marrom sentou-se na beirada da 
minha cama. Em seu colo, estava um bebê recém-
nascido, bem pequenino. Quando acordei não havia 
mais nada ali e, então corri contar para minha mãe. Ela 
me ouviu e começou a chorar, emocionada.
Foi então que ela me contou o que aconteceu. Eu sem-
pre fui um garoto muito apressado e até pra nascer, não 
foi diferente. 

Mas a história não termina aqui. 

Conferência Mirim dos “Meninos da Caridade de Santo Antônio”
 Nasci de apenas sete meses de gestação e como eu 
era muito pequeno e frágil, fiquei no hospital durante 
muito tempo. O meu coração também não estava forte o 
suficiente. 
 Os médicos fizeram de tudo e só um milagre 
poderia me salvar. Como minha mãe rezava muito, ela 
pediu a intercessão de Santo Antônio. Pelo que eu enten-
di, essa tal de “intercessão” é a mesma coisa que pedir a 
ajuda do Santo. No outro dia, eu estava curado.
 É... e eu reclamando de vestir aquela roupa na 
procissão. Mal sabia que Santo Antônio salvou a minha 
vida. Hoje eu reclamo menos e agradeço mais. Até convi-
dei meus amigos do futebol para vestirem a roupa mar-
rom, no ano que vem. 
Eles adoraram a ideia e estão chamando os meninos do 
outro bairro também. Já podemos formar um grupo... Ou 
melhor, uma conferência mirim dos meninos da Caridade 
de Santo Antônio. 
  A história é fictícia, mas a Conferência é OBS:
real. E você, o que achou da ideia? Convida as crian-
ças da sua família 
também, Santo 
Antônio vai se 
encher de orgulho 
dos meninos de 
Pirangi!
 Jéssica Graciano 

(Pascom)

TERO AS PS IA A

M

Bruno Sala
Massoterapeuta

Clínica Bella Forma - Saúde e Bem Estar
Av. Guido Gambuggi, 599 - Centro - Pirangi - SP

(17) 99748-4958
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PALAVRA DO PÁROCO

Pe. José Adalberto Salvini 
Pároco

 Primeiro a Deus, nosso Pai e Criador, 
ao qual devemos louvar e glorificar por tantas 
bênçãos. Depois ao Padre José Adalberto por 
dar todo apoio 
necessário as 
Conferências 
Vicentinas. E 
principalmente 
p a r a  t o d a  a 
comun idade 
que participou 
da Trezena de 
Santo Antonio, que por meio do gesto concre-
to fizeram suas doações, porque doar faz bem 
e alimenta a alma.

 Que Deus abençoe a todos os benfei-
tores!

 As Conferências Vicentinas de Piran-
gi, Santo Antonio e Santa Catarina, querem 
prestar alguns agradecimentos:

 Desta forma em nome das Conferên-
cias e das famílias que serão assistidas fica 
aqui o nosso muito Obrigado!

 Pedimos a Deus saúde, sabedoria e 
discernimento para identificarmos realmente 
quem são os mais necessitados, e assim poder 
ajudá-los.

AGRADECIMENTO
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SKINA COUNTRY
LANCHES

DISK LANCHE
PIZZA/MARMITEX (17) 3386-2134
3 em 1 - Restaurante, Lanchonete e Pizzaria

Av. da Saudade, 1203 - Centro - Pirangi - SP

 Tendo diante de nossos olhos 
um horizonte tão amplo, em primeiro 
lugar, desejo aqui expressar a minha 
imensa gratidão pela realização da 
124ª Festa Quermesse em louvor a 
Santo Antonio, Padroeiro desta Paró-
quia, Cidade e Comarca de Pirangi. 
Quer na organização litúrgico-
religiosa, quer nos festejos sociais, 
encontramos a colaboração dedicada 
e extremamente zelosa de muitas 
pessoas que se empenharam com 
grandeza de alma entregue à missão 
que lhes foi confiada, para que tudo 
acontecesse a contento e fosse reali-
zado, como de fato o foi, para a maior 
glória de Deus. Com o coração real-
mente agradecido, quisera eu gravar 
nesta página, com letras de ouro, a 
minha profunda gratidão. Pela inter-
cessão de Santo Antonio, Deus lhes 
abençoe e recompense!
 Ainda sobre a festa patronal, 
quero destacar a presença da “Con-
fraria dos Meninos da Caridade de 
Santo Antonio”. Foram 13 Meninos 
que ingressaram na Confraria e se 
revestiram com o hábito de Santo 
Antonio a fim de participar da Missa 
e Procissão do Padroeiro. É sempre 
sinal de esperança acolher as crian-
ças e, juntamente com os seus famili-
ares, acompanhá-las no desenvolvi-
mento integral da vida, quer nos 
aspectos humanos, quer nos aspectos 
espirituais. Jesus Cristo ensinou que 
nós, adultos, não podemos ser empe-
cilho para que as crianças dele se 
aproximem! Portanto, cabe-nos gran-
de responsabilidade em fazer com 
que os pequeninos conheçam, amem 
e sigam o Senhor com intimidade e 
compromisso. 

 publicação bimensal do Jor-Anal Semeando (junho / julho) 
nos leva a contemplar um 

conjunto de muitas atividades que se 
realizaram ou ainda se realizarão 
nestes dois meses. 

 A Diocese é, acima de tudo, o 
Povo de Deus, que hierarquicamente 
se organiza e caminha em busca da 
santidade e na prática da justiça, 
como sinal visível da presença do 
Reino de Deus que se instaura no 
mundo presente, testemunhando no 
amor Jesus Ressuscitado. Há, sim, 
uma estrutura organizacional, mas 
sempre tendo em vistas a vitalidade 
das pastorais, movimentos, associa-
ções e grupos de serviço que são ins-
trumentos para tornar conhecida, 
viva e eficaz a mensagem do Evan-
gelho e fazer com que todos alcan-
cem a unidade da fé no discipulado 
fiel de Jesus Cristo.

 Outro fato que nos ocupa 
neste tempo é a comemoração dos 90 
anos de Instalação de nossa Diocese 
de Jaboticabal, que se celebra no dia 
16 de julho, solenidade da bem-
aventurada Virgem Maria do Monte 
Carmelo, Senhora, Rainha e Padroe-
ira de nossa Diocesana. O fato nos 
faz renovar a consciência de que 
enquanto Paróquia somos uma 
pequenina parte de uma porção mai-
or, que é o Povo de Deus que integra 
as 43 Paróquias desta Igreja Particu-
lar de Jaboticabal, que atualmente 
tem a sua frente Dom Eduardo 
Pinheiro da Silva, SDB (Salesiano), 
como 5º Bispo Diocesano.

 Afinal, “deles é o Reino dos 
céus” e a eles devemos nos asseme-
lhar se quisermos participar da glória 
celeste. Em sintonia com a Pastoral 
da Criança e com a Pastoral Catequé-
tica, nos esforcemos para que a 
“Confraria dos Meninos da Cari-
dade de Santo Antonio” seja um 
instrumento a mais nos caminhos de 
um afetuoso acolhimento que favo-
reça a iniciação à vida cristã de nos-
sas crianças, para que cheguem à 
maturidade da fé comprometida.

É preciso que estejamos conscientes 
e convencidos de que ser Igreja é 
caminhar junto, sob a liderança do 
bispo diocesano, que exerce a mis-
são apostólica de nos confirmar na 
verdadeira fé, pois ele é o sinal visí-
vel do Cristo, bom pastor que dá a 
vida pelo seu rebanho. 

 Este caminho de unidade 
exige o respeito e valorização dos 
diferentes ministérios e serviços, 
frutos dos dons e carismas que a par-
tir da graça batismal Deus concede a 
cada um dos membros do Povo de 
Deus, sejam fiéis leigos, religiosos e 
religiosas ou, ainda, ministros orde-
nados (bispo, presbíteros e diáco-
nos). Por isso mesmo a Missão da 
Igreja é sempre uma ação conjunta 
que se realiza com a participação e a 
colaboração de todos, cada qual do 
seu modo e segundo a sua vocação 
específica, assumida e levada a 
termo pela ação do Espírito Santo, 
que nos fortalece e guia os nossos 
corações para o amor e a constância 
em Cristo, no caminho da santidade 
cotidiana.
 Caríssimos, com grande ale-
gria festejemos os 90 anos de nossa 
amada Diocese, que de geração em 
geração vem fazendo história nestas 
plagas Jaboticabalenses, como pre-
sença viva e sinal do Reino de Deus. 
Com a Virgem Maria, nossa Mãe e 
Senhora, elevemos aos céus um hino 
de louvor e gratidão por todo o bem 
que o Senhor nos tem feito e diga-
mos: “O Senhor fez em mim mara-
vilhas, Santo é o seu nome!”.
 Como Paroquianos de Santo 
Antonio de Pirangi, rezemos e traba-
lhemos em comunhão com toda a 
nossa Diocese, oferecendo a nossa 
própria vida para que cheguemos à 
unidade perfeita e sejamos sempre e 
cada vez mais instrumento de unida-
de e santidade para 
todos os que vivem 
neste território sagra-
do! Interceda por nós a 
Mãe de Deus e Nossa 
Senhora do Carmo!

13/08 - Semana da Família na Igreja.
06/08 - Não sei ser católico sozinho;

23/07 - Hora Santa pelo 15º Cursilho Misto para Jovens;
30/07 - Acolhida dos novos cursilhistas;

ESCOLAS VIVENCIAIS DO MCC

 1- Mais do que uma colaboração, o 
Dízimo é um gesto de amor, gratidão, fé, 
partilha, e, sobretudo, agradecimento a 
Deus. Sabemos que é com esta partilha que 
a nossa Igreja se mantém viva, já que o Dízi-
mo é um gesto que deve partir de nós para 
devolver a Deus, com fidelidade, uma parte 
de tudo aquilo que Ele próprio nos dá. Só 
assim, a comunidade poderá realizar a mis-
são a partir das três dimensões do Dízimo: 
Religiosa, Social e Missionária. 

 3- O Dízimo nos educa para a gratidão e para a generosida-
de. Ele nos leva a abrir os horizontes da nossa mente, a abrir o nosso 
coração e nossas mãos. O Dízimo nos lembra de que, além do nosso 
pequeno mundo, existe uma multidão de irmãos e irmãs, filhos e 
filhas do mesmo Pai, precisando de nossa solidariedade. O Dízimo 
nos ajuda a reconhecer que tudo recebemos de Deus por pura grati-
dão, e nos leva a partilhar uma pequena parte do muito que recebe-
mos.
 4- “Deus ama a quem dá com alegria. Poderoso é Deus para 
cumular-vos com  toda a espécie de benefícios, para que, tendo 
sempre em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para 
toda a espécie de boas obras”. (II Cor 9,6-8).  
 5- Dízimo é administrar os bens de Deus, que são todos os 
dons que Ele nos dá: a vida, a saúde, a fé, o tempo, os talentos pesso-
ais e os bens materiais para sustentar a nossa vida. Criados à ima-
gem e semelhança de Deus que é Amor, aprendendo com Ele que 
reparte gratuitamente todos os bens, somos também convidados a 
repartir os nossos dons. Colocando a serviço de Deus e da sua obra 
parte do nosso tempo, os nossos talentos e um pouco dos nossos 
bens materiais, tornamo-nos construtores do Reino de Deus.

 2- O Dízimo é a expressão de nossa 
gratidão a Deus manifestada na oferta de uma parcela de nossos 
bens. Dízimo é sacrifício, pois exige a renúncia de algo que con-
quistamos com nosso trabalho. Dízimo é comunhão: aproxima-nos 
de Deus e dos irmãos e faz com que não falte o pão na mesa dos 
menos favorecidos

 Senhor, fazei de mim um dizimista consciente, alegre e 
generoso.

O número de dizimistas da paróquia está muito baixo em 
relação ao número de católicos que a frequentam. Todos 
observamos as benfeitorias que vêm acontecendo nas igre-

jas, capelas, pavilhão de festas e outras iniciativas da paróquia tais 
como auxílio para as pastorais sociais, mas não nos questionamos 
de onde vem o respaldo material para tudo isso. A totalidade das 
despesas da paróquia vem do dízimo, por isso a importância de ser 
dizimista: dar possibilidade às diversas obras da nossa Igreja.

Fonte: https://pastoraldodizimopgua.webnode.com.br/mensagens-dizimo-/
 Claudia Ferraz (Pascom)

MENSAGENS SOBRE O 

D Í Z I M O



SEMEANDO4 SEMEANDO 7

HORÁRIOS 
DE MISSA NA 

PARÓQUIA

Matriz Santo Antonio

Domingo: 07h00 e 19h00.
Sexta-feira: 19h00.
Dia 13 de cada mês: Missa, com
bênção dos pães em honra de 
Santo Antonio, às 19h30 (aos 
domingos, nos horários normais).

Igreja N. Sra. da Conceição Aparecida

Igreja São Benedito

Igreja Santa Luzia - Cachoeirinha

Outras Comunidades de Bairros

Domingo: às 09h00.
Sábado: às 19h30.

Terça-feira: às 19h00.
Quinta-feira: às 07h00.

Quarta-feira da 3ª semana do mês:
às 19h30.

Demais Quartas-feiras: às 19h30
(conforme programação).

SECRETARIA PAROQUIAL
 SANTO ANTONIO

Av. Manuel Ferreira Pinto, 448 - Centro 
 CEP 15.820-000 - Pirangi - SP - Brasil

De 2ª feira a 6ª feira das 8h às 11h
 e das 13h às 17h.

Contato: Fone: (17) 3386-2455
E-mail: psantoantonio@yahoo.com.br

Rita de Cássia Bertini de Mello Somer

Horário de Expediente Pastoral

Funcionária da Secretaria

Fone: (17) 3386-1348
Rua Dr. Campos Salles, 874 - Pirangi - SP

Aceitamos Encomendas 
de Pães, Doces, Salgados,

 Bolos, Pizzas, etc.

Padaria Belém

Lotérica

SÃO NICOLAU
Fone: (17) 98127-6588

R. Dr. Campos Sales, 843 - Centro - Pirangi - SP

resente em 98 países, o Apostolado da Oração P(Rede Mundial de Oração do Papa) é uma obra 
pontifícia que conta com 36 milhões de membros 

no mundo.
O Apostolado da Oração, em nível mundial, 

abriu oficialmente no dia 03 de dezembro de 2018, o 
seu Ano Jubilar e se encerrará no dia 03 de dezembro de 
2019. Neste ano celebra-se os 175 anos de sua Funda-
ção pelo Pe. Francisco Xavier Gautrelet, da ordem dos 
Jesuítas. Como diretor espiritual de uma casa de forma-
ção de jovens jesuítas, no sul da França, Pe. Gautrelet, 
propôs  àqueles  jovens  um novo modo de serem após-
tolos e missionários em sua vida diária, unindo-se a 
Cristo em tudo o que faziam durante o dia. Ao propor-
lhes esta prática, o que ele chamou de "apostolado da 
oração", os fez entender que, mais impotante que aquilo 
que faziam, era o amor e a dedicação com que faziam, e 
que desta forma as suas vidas seriam tão apostólicas 
quanto a dos mais fervorosos pregadores, se vivessem 
cada pequena coisa unidos ao Coração de Jesus.

Considerando que a peregrinação é uma impor-
tante tradição cristã e nos remete à  um trajeto interior 
de espiritualidade, durante este Ano Jubilar será reali-
zada uma grande peregrinação com o ícone do Sagrado 
Coração de Jesus, pelas paróquias das dioceses de todo 
o Brasil. Este ícone foi abençoado e entregue a todos os 
coordenadores das arquidioceses do Brasil, presentes 
no Congresso Nacional do AO e MEJ. 

  

Cada paróquia da diocese, que tem o Centro do 
Apostolado da Oração, recebe o Ícone de forma solene, 
onde permanece por uma semana, a imagem é entregue 
de uma paróquia à outra no sábado, durante a missa, 
para que se inicie a peregrinação na nova paróquia com 
uma abertura solene sempre no domingo.

ANO JUBILAR - 175 ANOS DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO NO MUNDO
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Durante a semana o ícone peregrinou em vários luga-
res como o Recanto Santa Rita de Cássia com a Celebração da 
Palavra, no Terço das mulheres e dos homens, na igreja São 
Benedito durante a missa, no Grupo de Oração, no setor pas-
toral São José Operário com a Hora Santa Jubilar, como tam-
bém em algumas residências de enfermos.

Esta peregrinação em nossa paróquia terminou no 
sábado dia 29 de junho, onde foi entregue após a missa para os 
membros do A.O., da Paróquia Santuário Diocesano de N. 
Sra. Da Conceição, Virgem Montesina, de Aparecida do 
Monte Alto.                  Camila Visconio (Pascom)

 No dia 22 de Junho os membros do apostolado da 
Oração da Paróquia Santo Antonio buscaram o Ícone do 
Sagrado Coração de Jesus na Paróquia São José em Taiaçu. O 
ícone foi recebido solenemente no dia 23 de Junho durante a 
celebração da Santa Missa, data esta em que se comemora 97 
anos (23 de Junho de 1922) de instalação do Apostolado da 
Oração nesta igreja matriz de Pirangi.

Santo Antônio Maria Zaccaria, 
rogai por nós!

SANTO DO MÊS
SANTO ANTÔNIO 

MARIA ZACCARIA 
5 de julho

Chamado por Cristo, ampliou 
seu apostolado ao ser ordenado sacerdote 
e, desta forma, pôde testemunhar Jesus e 
a unidade da Igreja num tempo em que as 
ciências de fundo pagão, a decadência 
das ordens religiosas, do clero, pediam 
não uma Reforma Protestante, mas sim 
uma santidade transformadora.

 A partir 
desta edição, em 
n o s s a  c o l u n a 
“Santo do mês” 
faremos homena-
gens aos santos 
q u e  l e v a m  o 
nome de Antô-
nio. Pessoas que 
doaram sua vida 
em honra ao Cris-
to Ressuscitado, 
a quem devemos 
conhecer e levar como exemplos de vida. 

Antônio Maria nasceu em Cre-
mona, no norte da Itália em 1502 e, ao 
perder o pai muito cedo teve de sua mãe o 
grande gesto de amor que consistiu em 
dedicar-se somente para sua educação, 
tanto assim que, com apenas 22 anos, já 
era médico.

Diego D. Fiorentin (PASCOM)
Fonte: Site Canção Nova

Ele fazia de sua profissão um 
apostolado, por isso não cuidava só do 
corpo, mas também da alma dos seus 
pacientes que eram tratados como irmãos 
deste médico corajoso, pois viviam em 
um ambiente impregnado pelo humanis-
mo; sem Deus.

Fundador dos Clérigos Regula-
res de São Paulo e, com a ajuda de uma 
condessa, da Congregação das Angélicas 
de São Paulo, Antônio viveu, comunicou 
vida num dos períodos mais difíceis da 
Igreja de Cristo. Depois de muito propa-
gar a devoção a Jesus Eucarístico, por ter 
trabalhado demais, veio com 37 anos 
“dormir” nos braços de sua mãe terrestre 
e acordar nos braços de sua Mãe Celeste, 
era o dia 5 de julho de 1539.

Precisamos entender que não basta entrar na fila da comunhão e dar-se 
por satisfeito pelo fato de ter cumprir o preceito ritual; a comunhão eucarística 
não pode ser um mero sentimento de pietísmo individual e intimista, desvincu-
lado do verdadeiro sentido do mistério da comunhão fraterna com o Senhor e 
os irmãos. Para participar com dignidade do “banquete pascal” faz-se necessá-
ria uma fé amadurecida e comprometida, que se expressa em Comunidade 
(Igreja), pois a Comunhão Sacramental faz daqueles que comem do mesmo 
Pão e bebem do mesmo Cálice , cuja Cabeça é “um só corpo e um só espírito”
Cristo e todos os fiéis os seus membros, expressão da Igreja Viva, sinal e pre-
sença do Reino de Deus no mundo. 

Em 1968, por ocasião da II Conferência Geral do Episcopado Latino 
Americano, realizada em Medellín, os bispos afirmaram: “O gesto litúrgico 
não é autêntico se não implica um compromisso de caridade, um esforço sem-
pre renovado por ter os sentimentos de Cristo Jesus (Fl  e para uma contí-, 2,5),
nua conversão. A instituição divina da liturgia jamais pode ser considerada 
como um adorno contingente da vida eclesial, já que 'nenhuma comunidade 
cristã se edifica se não tem sua raiz na celebração da Santíssima Eucaristia, 
pela qual se inicia toda a educação do espírito da comunidade. Esta celebra-
ção, para ser sincera e plena, deve conduzir tanto às várias obras de caridade 
e mútua ajuda, como à ação missionária e às várias formas de testemunho 
cristão” '. “No momento atual da América Latina (PO, 6) (era o ano 1968, mar-
cado por sangrentas ditaduras militares!) como em todos os tempos, a celebra-
ção litúrgica comporta e coroa um compromisso com a realidade humana (GS 
43), com o desenvolvimento e a promoção, precisamente porque toda criação 
está envolvida pelo desígnio salvador que abrange a totalidade do homem” 
(Cf. Medellín, 3-4).  

Sempre que nos sentamos à mesa da Eucaristia para participar do “ban-
quete pascal” nos unimos com Cristo e somos nele transformados, assumindo 
sua imagem e semelhança, assumindo o seu projeto de vida para o mundo! É 
pela liturgia, que se expressa e realiza “ápice e fonte da vida eclesial” (SC 10), 
o mais sublime “encontro com Deus e os irmãos; banquete e sacrifício reali-
zado na Eucaristia, festa de comunhão eclesial, na qual o Senhor Jesus, por 
seu mistério pascal, assume e liberta o Povo de Deus e, por ele, toda a humani-
dade, cuja história é convertida em história salvífica, para reconciliar os 
homens entre si e com Deus” (Cf. Puebla 918). Desta forma a Eucaristia é Ali-
mento Sagrado que vivifica o mundo, verdadeiro banquete pascal que antecipa 
na terra o gozo eterno da plenitude celeste!  

João Carlos e Nara Galego, Coordenadores dos MESCE.
Pe. José Adalberto Salvini, Pároco.
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SANTO DO MÊS

SABORES 
COMPARTILHADOS

Rua Dr. Campos Salles, 907
Pirangi - SP

Anjo sapeca
Fone: (17)

3386.1080
          3386.1503

De Segunda à Domingo servimos almoço
 executivo:  filé à parmegiana, filé de peixe, filé de

salmão e outros pratos... E também comida japonesa, 
à la carte, chopp e porções. Todas as quintas-feiras

 servimos comida japonesa por quilo

 

RESTAURANTE, 
PIZZARIA E BOTECO

DA MAMMA

Fone: (17) 3386.1374
Rua Dr. Campos Salles, 940 -  Pirangi - SP

Sorveteria e
LanchoneteBiá

Tel.: (17) 3386-1065
Rua Dr. Rodrigues Alves, 1890 - Pirangi - SP

REDE MUNDIAL DE ORAÇÃO DO PAPA 
APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Temos verduras já processadas e 
higienizadas, prontas para consumo.

Fone: 3386-2148 / Entregas em domicílio
Rua Dr. Rodrigues Alves, 1576

Excelência em Treinamento Físico Personalizado. 
Hidroterapia, Fisioterapia de Reabilitação e 

Dermatofuncional e Nutrição Esportiva.
Agende sua aula 

experimental gratuita.
Fone (17) 99623-9563

Luciana Penão 
(CREF060660G/SP) 

Gabriela Suffin 
(CREF128488G/SP)

Karen Santamaria 
(CREFITO3/235646-F)

CAPUCCINO

Esta é uma receiti-
nha especial para 
nos aquecer nos 
dias mais frios. 
Boa para oferecer 
as visitas ou tomar 
com a família. 
Quem nos entre-

gou foi a Luci Gra-
ciano que com carinho nos recebia no 
Posto de Saúde; e hoje  faz um traba-
lho muito importante na Pastoral da 
Criança.

1 lata de leite em pó; 1 lata de açúcar; 
100 gramas  de Nescafé tradicional; 
2 colheres de sopa de chocolate em 
pó (de preferência),  1 colher de 
sobremesa de bicarbonato de sódio; 1 
colher de sobremesa de canela em 
pó; 
Passar todos os ingredientes por uma 
peneira e misturar bem. Guardar num 
recipiente bem fechado. Preparar 
com água ou leite quente quando 
desejar tomar.

 Tem o nobre hábito de rezar o 
terço de duas a três vezes ao dia, como 
lhe ensinou sua querida mãezinha.

 Devoto de Nossa Senhora do Carmo, Santo Antônio, Santa Rita e 
São José, este pai e avô diz que lembra com carinho da matriz antiga, 
com bancos de madeira e ferro, e do confessionário e o pároco era o 
padre Achiles. Porém suas melhores recordações são das missas outrora 
celebradas na capela do seu sítio, o famoso  “Sovaco”, onde reunia todo 
povo dos sítios vizinhos, uma vez que a maioria não tinha condições de 
ir a pé participar das celebrações  na 
cidade.

 Foi e é com uma intensa fortaleza de espí-
rito, que o senhor Dionysio Salla, completou 
no último dia 21 de junho de 2019, seus aben-
çoados 90 anos de vida. Filho de Fernando 
Salla e Amabile Zago Salla, nasceu na cidade 
de jaboticabal, e da sua infância tem belas lem-
branças das caçadas de passarinhos, e passeios 
a cavalo com os amigos. Porém algo que o 
marcou forte e tristemente foi a perda da mãe, 
quando tinha seus 14 anos.  

 E para finalizar esta homenagem especial, foi-lhe perguntado 
que mensagem nos deixaria, diante da graça de tantos anos bem vividos, 
e sua resposta foi uma lição de vida e o revelar do gratificante segredo 
para se viver bem, inspirado na paz que nos transmite: “seja sempre 
honesto, e nunca deseje o que é dos outros...”.

 Ter fé para este homem traba-
lhador significa acreditar na esperan-
ça, e foi com esta sublime fé que reve-
lou acreditar em milagres, consideran-
do como seu grande milagre, a recuperação de uma delicada cirurgia na 
coluna há pouco tempo.

 O tempo foi passando, e entre caçar um 
passarinho e outro, conseguiu caçar e laçar o 

grande amor da sua vida, a senhora Francisca Adelaide Basaglia Salla, 
com quem se casou, e como frutos do vosso amor, nasceram cinco filhos, 
que com os exemplos de dignidade dos pais, constituíram cada qual sua 
família, e hoje seu Dyonisio tem a alegria de ter seis netos.

 Com uma calma ímpar, e uma vitalidade plena, a passos lentos, 
entretanto com o coração alado, seus 90 anos são considerados anos de 
paz, de viver na humildade, estando sempre rodeado do afeto dos famili-
ares e amigos, e sem dúvida, dos seus santos protetores, que intercedem 
por ele junto a Deus em cada novo amanhecer.

 Parabéns seu Dyonisio, e muito obrigado por ser exemplo de luz 
para nossa comunidade! Feliz Aniversário!

Cristiane Dicares (Pascom)

90 ANOS DE PAZ
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CORPUS CHRISTI - BANQUETE PASCAL

Neste breve texto desejamos refletir sobre a Eucaris-
tia em sua dimensão de “banquete pascal”, como sugerem a 
Sagrada Escritura e os documentos da Igreja. 

A Eucaristia é o sacramento primordial da presença 
viva e real de Jesus Cristo em sua Igreja e no mundo, que se 
manifesta sob as espécies de pão e vinho consagrados. Pelo 
mistério da transubstanciação, que ocorre durante a oração da 
Igreja, proferida pelo bispo ou pelo padre, os elementos já não 
são mais simples pão e vinho, mas um alimento sagrado, o 
“Pão da Vida descido do céu para a vida do mundo”, o pró-
prio Jesus Cristo, em Corpo, Sangue, Alma e Divindade. Por 
isso a divina Eucaristia é um “banquete pascal”, pois através 
dela o Filho de Deus feito Homem, liberta a humanidade do 
pecado e da morte e faz partícipes de sua vida divina e imortal 
a todos que pela fé se alimentam do seu Corpo e Sangue – 
“Pão da vida e cálice da bênção”. Portanto, o Mistério Pascal, 
sacramentalmente celebrado na Eucaristia, leva a efeito em 
todo tempo e lugar a graça da salvação, que foi realizada uma 
vez por todas naquele altar do Calvário. No sacramento, é 
Cristo, de uma só vez, o único e eterno Sacerdote, o altar e o 
Cordeiro imolado em sacrifício. Já não são necessários “ou-
tros” sacrifícios, pois o “sacrifício do Calvário” é a fonte ines-
gotável de toda misericórdia de Deus, plenitude de amor! 

Há poucos dias celebramos Corpus Christi, ou seja, a 
festa do “Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo”, que ano após 
ano vem sendo muito bem participada em Pirangi, inclusive 
com a preparação dos “tapetes para a procissão”, ornamenta-
dos com motivos eucarísticos e o “gesto solidário”, que neste 
ano foi em favor do Hospital do Amor de Barretos.

A Eucaristia foi instituída por Jesus no contexto de 
uma “ceia pascal judaica”, uma “refeição especial”, feita 
entre amigos, em Jerusalém! Comida e bebida entregue como 
alimento sagrado, que salva e dá vida plena a todo mortal! 
Esta foi a última refeição do Mestre com os seus discípulos, 
precisamente na noite em que livremente entregue nas mãos 
dos malfeitores, sua vida foi oferecida Deus Pai como sacrifí-
cio Vivo, no altar da Cruz, donde pen-
deu a salvação do mundo. O pão 
ázimo e o cálice com vinho nas mãos 
de Jesus ganhou um novo sentido, 
pois sendo por ele abençoado e parti-
lhado entre os que estavam à mesa, fez 
deles o sinal permanente de sua doa-
ção, quando disse: “Isto é o meu 
Corpo (...) isto é o meu Sangue” (...) 
“Tomai, todos, e comei... tomai, todos 
e bebei...”. Deixou claro que sua vida 
doada é “alimento” que dá vida ao 
mundo! A partir de então, desejou que 
esta atitude de sua entrega se tornasse 
o memorial perpétuo de seu amor 
incondicional, fonte de misericórdia e 
vida para todos, por isso afirmou: 
“Fazei isto em memória de mim”.

De modo semelhante ao pão que sustenta e dá vida ao 
corpo humano, a Eucaristia dá vida à alma, que se torna imor-
tal na comunhão com Jesus. Comungar é alimentar a própria 
alma, receber a vida que vem de Deus. Quem comunga é 
“transformado Naquele que recebe” e se torna um com Ele. 
Não se trata de uma comunhão individual, mas de um misté-
rio que faz acontecer a Igreja, “Corpo Místico de Cristo”, 
onde Ele é a Cabeça e todos os que comungam são membros 
deste mesmo e único Corpo do Senhor, que cotidianamente é 
entregue nas mãos de Deus Pai como hóstia vida. 

Sendo a Eucaristia “fonte e ápice de toda a vida cris-
tã” (LG 11), é fundamental para que os fiéis possuam a vida 
plena. A Sagrada Comunhão Eucarística é verdadeira, real e 
substancial presença de Jesus, inteiro, vivo, glorioso, com seu 
Corpo, Sangue, Alma e Divindade em cada uma das espécies 
e em qualquer parte delas. A Hóstia consagrada não é uma 
coisa, mas a Pessoa Divina; é Jesus Cristo, o Filho de Deus 
Encarnado na natureza humana, nascido do seio de Maria 
Virgem, por obra do Espírito Santo, que após a sua Ressurrei-
ção e Ascensão ao Céu quis permanecer no mundo de uma 
forma sacramental, invisível aos sentidos humanos, visível 
tão somente aos olhos da fé, na forma de um alimento Euca-
rístico, no pão e no vinho que são consagrados na Missa.

É expressivo no Concílio Vaticano II o capítulo II da 
Sacrosanctum Concilium (documento sobre a Sagrada Litur-
gia), foi especialmente dedicado para tratar sobre “O Sacros-
santo Mistério da Eucaristia”. Lê-se já no início: “Na Última 
Ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o 
Sacrifício Eucarístico de Seu Corpo e Sangue. Por ele, perpe-
tua pelos séculos, até que volte, o Sacrifício da Cruz, confia-
do destarte à Igreja, sua dileta Esposa, o memorial de Sua 
morte e Ressurreição: sacramento de piedade, sinal de uni-
dade, vínculo de caridade,, banquete pascal, em que Cristo 
nos é comunicado em alimento, o espírito é repleto de graça e 
nos é dado o penhor da futura glória” (SC 47). O texto pros-
segue e afirma que “Por isso a Igreja com diligente solicitude 
zela para que os fiéis não assistam a este mistério da fé como 
estranhos espectadores mudos. Mas cuida para que bem 
compenetrados pelas cerimônias e pelas orações participem 
consciente, piedosa e ativamente da ação sagrada, sejam 
instruídos pela Palavra de Deus, saciados pela mesa do 
Corpo do Senhor e deem graças a Deus. E aprendam a ofere-
cerem-se a si próprios oferecendo a hóstia imaculada não só 
pelas mãos do sacerdote, mas também juntamente com ele e 
assim tendo a Cristo como Mediador, dia a dia se aperfeiço-
em na união com Deus e entre si, para que, finalmente, Deus 
seja tudo em todos”              (Continua na próxima página)(SC 48). 

Na terceira oração Eucarís-
tica, o sacerdote reza: “(...) conce-
dei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito”. Pelo dom 

do seu Corpo e Sangue, Cristo aumenta em nós o dom do seu 
Santo Espírito, já infundido em nós no Batismo e recebido no 
sacramento da Confirmação. Na Missa torna-se presente a 
Pessoa de Cristo, o Verbo de Deus feito Homem, que foi cru-
cificado, morreu e ressuscitou para salvar o mundo, com uma 
presença misteriosa, sobrenatural e única, cujo fundamento 
doutrinal está na própria instituição da Eucaristia.

Santo Agostinho explicava que o alimento Eucarísti-
co é diferente dos outros, pois, o alimento comum se transfor-
ma em nosso corpo; mas na Eucaristia, nós somos transfor-

mados pelo Corpo de Cristo.  A 
Eucaristia é o alimento espiritual de 
nossa caminhada para Deus, assim 
como foi o maná que alimentou o 
Povo de Deus por quarenta anos, a 
caminho da terra prometida. Esse 
maná era apenas uma figura do 
verdadeiro “pão vivo descido do 
céu”, que quem dele comer viverá 
eternamente (Jo 6,51). 


