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ACONTECEU

CRISTO REI DO UNIVERSO
No calendário litúrgico, no último domingo de 

novembro, este ano dia 24, é celebrada a Solenidade 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, 
comumente conhecida como a Festa de Cristo Rei. O 
presidente da Comissão para a Liturgia da CNBB, 
d o m  A r m a n d o 
Bucciol explica 
que a origem da 
Festa coloca-se no 
tempo de Pio XI, 
no ano de 1925. À 
é p o c a ,  d o m 
Armando afirma 
que a Europa esta-
va passando por 
um período “difí-
cil”, em meio ao 
crescimento do 
Nazismo e do Fas-
c i s m o  e m  b o a 
parte dos países.

Neste contex-
to, onde cada vez 
mais os ditadores 
queriam mandar 
n o  p o v o ,  d o m 
Armando salienta 
que o papa Pio XI 
institui a Festa de 
Cristo Rei, por 
meio da Encíclica 
Quas Primas. “O papa com o intuito profundo afir-
mou que não são os grandes da Terra que dominam, 
não são eles que dirigem os povos, é Jesus Cristo”, 
afirmou o bispo. Originalmente, a Festa foi estabele-
cida para o último domingo de outubro, antes da 
Festa de Todos os Santos. No ano de 1926, quando 
foi celebrada pela primeira vez, esse domingo caiu 
para o dia 31 de outubro.

No entanto, foi o papa Paulo VI que deu à festa 
seu atual título completo, o de Solenidade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, transferindo a 
data para o último domingo do ano litúrgico.

  Segundo dom Armando, do ponto de vista 
litúrgico, espiritual e eclesial foi uma boa intuição ter 

colocado a festa como conclusão do ano litúrgico e 
síntese de uma caminhada.

As origens do reconhecimento do reinado de Cris-
to podem ser encontradas no próprio evangelho. Em 
um importante diálogo com Pilatos, durante seu juí-

zo, dom Armando 
salienta que Cristo 
afirma o seu reina-
do. “Pilatos o per-
gunta se ele é rei, e 
então Cristo res-
ponde que é, e por 
isso tinha vindo ao 
mundo, para dar 
t e s t e m u n h o  d a 
verdade”, diz dom 
Armando.

Dom Armando 
salienta também o 
fato de que nos três 
anos do ciclo de 
leituras que a litur-
gia hoje tem, desta-
ca-se um cristo que 
é rei, morrendo na 
cruz. “Portanto, o 
Cristo Rei é um rei 
que doou a sua vida 
por amor, é um 
Deus que se faz 
humano e que, sim, 

nós o honramos como rei, mas não à maneira dos 
dominadores, dos grandes da Terra”, completou o 
bispo.

Ainda de acordo com dom Armando, a Festa em 
si não é para exaltar um Deus poderoso, mas um Cris-
to cujo poder é o de um Cristo que lava os pés de seus 
discípulos e que diz: “Como eu fiz, faça vocês!”. 
“Podemos acrescentar que a maneira de Cristo rei-
nar é uma contestação não só na sociedade, mas na 
Igreja. O poder é serviço, você é grande quanto mais 
se abaixa para servir por amor, e com amor”, finali-
za dom Armando.

Dom Armando Bucciol, presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB

Retiro dos Crismandos com o Léo e Carol Dalóia

Palestra com Frei Everton para 
Catequizandos que se preparam para 

a 1ª Eucaristia

Retiro Diocesano do MCC (Movimento de Cursilho de Cristandade) em Pirangi

Capela de Santa Cruz do Capoeirão, projeto se tornando realidade

Procissão, Missa no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, Homenagens e Almoço de 
Confraternização dos 30 anos da Pastoral da Criança na Diocese de Jaboticabal
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(17) 3386-2397
Rua Adriano Scardelato, 265 - Pirangi - SP

moda praia e fitness

SACOLÃO SANTOS

Entregas 
em domicílio

Fone: (17) 3386-3201

 Av. Dr. Rodrigues Alves, 948 - Pirangi - SP

FRUTAS - VERDURAS - LEGUMES

Rua Sebastião Bueno de Camargo,575 - Centro - Pirangi - SP

Fone: (17) 99724-3332

Moda feminina, 
confecções em 
geral e costura 

sob medida.

INÍCIO DO ANO 

LITÚRGICO E DA 

CATEQUESE
O objetivo da Catequese é: “Edu-

car na fé as diversas dimensões da 
vida cristã, à luz da Palavra de 
Deus, para construir comunidades 
catequizadoras comprometidas 
com a verdade e a justiça , sinais do 
Reino já presente entre nós”.

Portanto o objetivo principal não é 
só preparar para os sacramentos, mas 
sim que o catequizando participe da 
vida da Comunidade Igreja. Como? 
O primeiro passo dentre outros é par-
ticipar da Missa dominical.

Então catequizandos a sua entrada 
para a Catequese ou a sua entrada 
para uma nova etapa se dará agora em 
dezembro no ADVENTO.

A Catequese, por sua vez, é lugar 
especial da manifestação de Deus. 
Fiquemos atentos para as visitas de 
Deus na nossa vida pessoal, na vida 
da Igreja , porque Ele pode nos visitar 
de diversas maneiras como : neste 
acontecimento novo na nossa vida 
que é a entrada para a Catequese, 
durante um momento de oração com 
a Bíblia, através das palavras da cate-
quista , através  do encontro e convi-
vência com  nossos amigos... Tudo 
isto é sinal de Deus para nós.

 E, por onde Deus passa , acon-
tece a mudança , a renovação, a con-
versão de vida, a abertura para o pró-
ximo, a eliminação da miséria, da 
injustiça ... Por onde Ele passa deixa 
um rastro de vida plena abre cami-
nhos inesperados para uma vida mais 
feliz; faz “o deserto florir e se ale-
grar”.

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

“Ó Cristo Jesus, eu Vos reconheço como Rei do Universo, 
sois o autor de toda a criação.

Exercei sobre mim todos os vossos direitos.
Renovo as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, suas 

pompas e suas obras; e de modo especial, comprometo-me a lançar 
mão de todos os meios ao meu alcance para fazer triunfar os direitos 

de Deus e de vossa Santa Igreja.
Ó Sagrado Coração de Jesus, eu Vos ofereço minhas pobres ações 

para que os homens reconheçam a vossa Realeza Sagrada 
e o Reino de vossa paz se estabeleça por todo o universo. Amém.”

A Festa de Cristo Rei nos faz refletir que se os homens pensam que têm 
poder, ledo engano... Enquanto estamos todos aqui discutindo sobre este 
ou aquele partido político esquecemos Daquele que realmente tem poder 
de conduzir o destino da nossa vida, do país e do mundo! Pensemos seria-
mente nisso. Enquanto estivermos preocupados em polarizar nossas opi-
niões e deixar de agir em prol de nossos irmãos carentes materialmente ou 
de afeto, não estaremos agindo de como verdadeiros cristãos batizados 
que somos. De acordo com o evangelho de Jesus Cristo.

Neste mês de novembro pudemos reconhecer nossa pequenez diante 
de Deus com tantas perdas de pessoas queridas que tivemos em nossa 
comunidade. Pessoas que certamente farão falta para seus familiares e 
para todos nós. Embora tenhamos a certeza que estarão junto a Deus pai 
intercedendo por nós, o sentimento de perda foi muito grande.

Foi com grande alegria que recebemos um grande grupo de jovens que 
foram crismados neste ano. Rogamos a Deus que os ilumine para que pos-
sam se engajar numa das pastorais da comunidade. Há muito trabalho a 
ser feito e precisamos de energia jovem.

A catequese se inicia com o novo Ano Litúrgico. E neste ano, mais do 
que nunca precisaremos do apoio dos pais para o bom resultado desta cate-
quese que é a princípio familiar.

Trazemos, neste mês, um recado da Secretária de Saúde do Município 
sobre escorpiões. Orientando a todos como evitar a proliferação e como 
agir em caso de acidentes.

Este e todos os artigos devem ser lidos com bastante atenção, já que 
foram escritos com muito carinho para os leitores. São textos para sua 
informação e formação.

Continuamos precisando de Patrocínios para manter o nosso 
SEMEANDO. Boa leitura! Que Deus abençoe a todos nós!

Claudia Ferraz (Pascom)

Não deixem de entrar no nosso : , e Facebook Pascom-Pirangi
também no  lá você encontrará muitas fotos e notícias Instagram

sobre o que aconteceu ou irá acontecer na Paróquia.
Visite também nosso site: http://santoantoniopirangi.org

Como Deus visitou Maria e pediu para ela se alegrar ( Lc 1,28 ) , alegre-
mo-nos então porque para todos que seguem Jesus , Ele permanece na 
nossa vida como uma visita constante ( Mt 28,20 ).

Sejam, portanto, bem-vindos à Catequese, catequizandos e catequis-
tas, ambiente de ansiosa esperança e alegria. Desejamos a vocês encon-
tros cheios de esperança, pois onde há esperança existe também justiça, 
verdade, liberdade, alegria... Preparemos nosso coração, neste Advento, 
para acolhermos a visita Daquele que mais uma vez vem estar entre nós!

Cristina Barcelos (catequista)
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 Prezados irmãos e irmãs,
 Paz e bem em Cristo Jesus!

estes últimos dias marcados por diversas Nsituações de sofrimento e lamentações, 
de luto e dores por que passam tantas famí-

lias de nossa comunidade, queremos encorajar a todos na 
certeza da fé iluminada pela confiança na promessa de 
Cristo, que disse: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem 
acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele 
que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre” (Jo 
11,25-26). É fato que a morte nos separa de nossos entes 
queridos, algumas vezes de modo natural, mas em outras 
ocasiões de modo inaceitavelmente violento, e isto traz ao 
coração que ama a dor, o pranto e o luto sentido por uma 
ausência tão querida. Contudo, ao olhar para o céu a nossa 
alma se conforta e rejubila na esperança da vida eterna, 
quando em sua vinda gloriosa o Senhor nos conduzirá à 
presença de seu e nosso Pai, o Altíssimo, Onipotente, Mise-
ricordioso e Eterno Deus e Senhor da plena vida. Venha 
sobre nós a consolação do Divino Espírito Santo e aos 
nossos falecidos Deus conceda a felicidade eterna, a luz 
perpétua e a paz sem fim. Que descansem em paz! 

Ainda nestes dias manifestamos a nossa gratidão 
a todos agentes de pastoral pela disponibilidade em pres-
tar variados serviços à nossa comunidade. Chegando ao 
final do ano é hora de fazermos algumas “renovações” 
para melhor servir e desenvolver a missão que Deus nos 
confiou. Que bom que podemos contar com a generosida-
de do SIM de tantas pessoas que colocam a mão na massa 
para que o Reino de Deus aconteça entre nós! Sejam os 
leigos que ao findar de seus mandatos entregam as suas 
funções, sejam os leigos que doravante “assumirão ou 
continuarão com o leme em suas mãos” para que a “barca 
de Cristo” avance em alto mar, queremos agradecer de 
coração a todos pela entrega da vida e o Sim abnegado à 
missão. Nunca é demais dizer que é essencial estarmos 
juntos e bem unidos para que “as nossas redes sejam lança-
das em águas mais profundas” (Lc 5,4) e recolhamos abun-
dantes peixes como fruto de nossa obediência atenta à voz 
do Senhor que nos orienta como devemos fazer. 

Caminhemos juntos, fortalecendo a unidade pelo 
vínculo do amor fraterno, anunciando sempre com alegria 
o Evangelho de Cristo, no testemunho e compromisso 
empenhado de viver a caridade solidária com os sentimen-
tos do “bom samaritano”, com o olhar do coração com-
passivo especialmente voltado para quantos sofrem à mar-
gem do caminho, servindo-lhes com ternura e amor cris-
tão.

 De acordo com a Missão que cada um de nós rece-
beu do Senhor, estejamos prontos para colocar a nossa 
própria vida a serviço da Igreja, deixando fluir para o bem 
de todos os dons e carismas que nos foram confiados, pois 
são frutos da ação do Divino Espírito Santo em nós e tanto 
mais frutificarão à medida que formos dóceis às moções 
do mesmo Espírito que nos foi dado para a vida do mundo. 

Animados e motivados pela consciência de que a 
beleza e eficácia do nosso trabalho se manifesta quando 
reconhecemos e valorizamos a importância da missão 
individual feita oblação, não nos esqueçamos de que esta 
deve ser sempre considerada em relação à unidade na 
pluralidade, uma vez que a diversidade em tudo contribui 
para formar a unidade do Corpo eclesial, cuja Cabeça é 
sempre Jesus Cristo e cujos membros somos nós, os cris-
tãos. Assim, tenhamos presente que no Senhor formamos 
“um só corpo e um só espírito”. Somos e devemos ser 
cada vez mais uma Igreja Servidora, discípulos do Mes-
tre que nos deu exemplo lavando os pés de seus amigos 
(Cf. Jo 13), profetas e missionários destemidos e em saí-
da, para proclamar ao mundo as maravilhas da Salvação 
que nos conduz à plenitude da vida. E neste “serviço” 
podemos sentir a mão santa de Deus que nos envia e acom-
panha com a sua bênção!

Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e res-
plandeça sobre nós a sua face luminosa, para que no bri-
lho da Luz de Cristo possamos também nós ser uma luz 
forte e reluzente, bem elevada no meio da humanidade, a 
fim de que se rompa e dissipem as trevas das mentes e dos 
corações de todos quantos habitam nesta cidade terrena. 
Sobre nós desça e permaneça sempre a divina luz do 
Santo Espírito de Deus.

Por fim, nossas felicitações e acolhida fraterna 
aos jovens e adultos que no domingo (10/11) receberam o 
Sacramento da Confirmação. Desejamos que agora, 
plenamente iniciados na fé pelos Sacramentos do Batis-
mo, da Crisma e da Eucaristia, possam se colocar na Igre-
ja e no Mundo como testemunhas e servidores de Jesus 
Cristo, Crucificado e Ressuscitado e empenhem-se em 
contribuir para que haja um mundo melhor. 

Aos catequistas e aos familiares que se dedicaram 
para que estes irmãos e irmãs pudessem ser bem prepara-
dos para celebrar os sacramentos da graça redentora, 
expressamos cordialmente o nosso reconhecimento e 
gratidão pelo bem que fizeram no serviço da santificação 
destes jovens e adultos que serão ungidos com o Espírito 
Santo, o Dom de Deus.

Renovados por este novo Pentecostes e pela graça 
do Espírito que habita em nós, demos “graças a Deus, que 
nos faz participar do seu triunfo em Cristo e que, através 
de nós, espalha o perfume de seu conhecimento no mundo 
inteiro. De fato, diante de Deus nós somos o bom perfume 
de Cristo entre aqueles que se salvam e entre aqueles que 
se perdem: para uns, perfume de morte para a morte; para 
outros, perfume de vida, para a vida” (2Cor 
2,15-16).  

Em Cristo Jesus,
Consolação, graça e paz nos

 sejam abundantes!

MASSA

TIPOS DE MASSA:

     Macarrão ao Vivo

     Canelone

     Tortéi

VALE 

Data: 13 de dezembro de 2019 (sexta-feira)
Festa de Santa Luzia - Bairro Cachoeirinha - Pirangi - SP

Na compra antecipada do , ganhe vale Massa
um bingo para concorrer a R$ 300,00. 

Adquira com a equipe de organização ou 
algum membro do CPP.

R$ 15,00
(Quinze Reais)

CATEQUESE FAMILIAR 
Os pais e o ambiente familiar

Pelo sacramento do Matri-
mônio os pais recebem a graça 
e a responsabilidade de serem 
os primeiros catequistas de seus 
filhos.

 Mesmo diante dos desafios 
atuais da família, ela é chamada 

a dar os primeiros passos na educa-
ção da fé dos filhos (cf. CDC 774 §2). Espera-se 
que seja no cotidiano do lar, na harmonia e acon-
chego, mas também nos limites e fracassos, que os 
filhos experimentem a alegria da proximidade de 
Deus através dos pais. A experiência cristã positiva, 
vivida no ambiente familiar, é uma marca decisiva 
para a vida do cristão. A própria vida familiar deve 
tornar-se um itinerário de educação de fé e uma 
escola de vida cristã. O futuro da evangelização 
depende em grande parte da Igreja doméstica. No 
entanto, sabemos que nem sempre tudo vai por esse 
caminho. Há dramas de todo tipo dentro dos lares e 
das famílias. Tenham a situação que tiverem, mere-
cem a atenção acolhedora, regeneradora, educativa 
da Igreja. 

 Para que a família exerça sua responsabilidade 
como educadora da fé, é preciso valorizar: 

a) a família como santuário da vida, onde se faz 
a primeira e indispensável experiência do amor, de 
Deus, da fé, de vida cristã e 
de solidariedade; 

b) o clima familiar propí-
cio de diálogo, de perdão, de 
solidariedade, de oração 
familiar e de participação na 
comunidade que envolve a 
criança desde o ventre 
materno; 

c) a valorização dos eventos, festas e celebra-
ções familiares, enriquecendo-os com conteúdo 
cristão; 

d) as oportunidades de formação para que a vida 
de família seja um itinerário da fé e escola de vida 
cristã, esforçando-se por se transformar em Igreja 
doméstica; 

e) a religiosidade transmitida especialmente 
pelos avós;

 f) a missão dos pais na educação cristã dos 
filhos, a participação, a colaboração da família na 
catequese e na comunidade cristã.

  A vida familiar é como um horizonte que dá 
direção ao nosso caminhar. As possibilidades e as 
situações concretas de cada grupo familiar variam 
muito. A comunidade eclesial vivendo, ela mesma, 
um clima fraterno de família, poderá servir de 
apoio e espaço de ajuda para enfrentar problemas 
que surgem nas famílias ou com qualquer tipo de 
desamparo ou solidão.

Fonte: Diretório Nacional da Catequese 
Documento da CNBB -84 , Edições Paulinas 

Cap. 7 - págs. 191-193, itens 238,239 e 240.
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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)

Unidade Pirangi

Rua Dr. Rodrigues Alves, 1999 - Pirangi - SP

Disk Entregas 3386-2031

Supermercado Zanini
Fone: (17) 3386-2459

Entregamos em domicílio
Agradecemos a preferência

Avenida 9 de julho, 436 - Centro - Pirangi - SP

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

SKINA COUNTRY
LANCHES

SKINA COUNTRY
LANCHES

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

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

COMUNICADOS IMPORTANTES
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SANTA CATARINA DE ALEXANDRIA
Santa que dá nome ao Estado 

de Santa Catarina, não configura 
nem entre as 10 imagens mais 
vendidas em lojas especializadas 
em artigos religiosos de Floria-
nópolis. Mesmo assim, Santa 
Catarina de Alexandria é venera-
da pelos catarinenses e tem um 
dia dedicado a ela, dia 25 de 
novembro, para festejarem sua 
padroeira.

Catarina nasceu em 288 (De-
pois de Cristo) em Alexandria, 
hoje Egito. Com a morte do pai, 
ela se mudou com a mãe para a 
Cilícia e se converteu ao Cristia-
nismo. Aos 12 anos teve um 
sonho no qual Jesus Lhe dizia 
que ela seria a sua noiva e não 
deveria entregar-se a nenhum 
homem. Com o passar do tempo, 
Catarina tornou-se cada vez mais 
conhecida por sua inteligência e 
sabedoria em conhecimentos 
humanísticos. Despertou a aten-
ção do Imperador de Alexandria, 
Maximino II, que era um grande perseguidor dos cristãos. 

Aos 17 anos, Catarina aceitou o desafio de debater com 
20 sábios e os converteu para a fé cristã deixando Maximi-
no II enfurecido. 

O imperador ordenou que os 
homens fossem queimados e Catarina 
encaminhada para a masmorra. Após 
ser chicoteada, humilhada e espanca-
da, Catarina permaneceu presa duran-
te dois anos no local. Maximino dese-
jou desposá-la, mas como ela não acei-
tou, condenou-a ao suplício da roda, 
que consistia em um conjunto de qua-
tro rodas, que giravam em sentido 
contrário às outras com lâminas em 
formas de garras. 

Essa passagem na vida de Catarina 
é considerada prova da fé e devoção a 
Cristo, pois conta-se que Catarina fez 
uma oração e um raio destruiu as 
rodas, matando os soldados que a car-
regavam. Ela nada sofreu. 

Ainda mais enfurecido com o acon-
tecido, o imperador ordenou que ela 
voltasse à prisão. Por 12 dias Catarina 
ficou sem água nem comida. Nesse 
período a jovem permaneceu fiel à sua 
crença e negou-se a se entregar como 
esposa ao imperador. Foi então que 
Maximino ordenou a decapitação de 

Catarina no dia 25 de novembro de 307. 
Carina Mantovani Santos (Pascom)

Fonte: www.arquisp.org.brliturgia/santo-do-
dia/santa-catarina-de-alexandria

Inscrições para a Catequese Paroquial
De 21/10 a 22/11/2019, na Secretaria Paroquial estão 
abertas as inscrições para a catequese paroquial:
Pré-Catequese: crianças de 06 anos de idade completos 
até os 09 anos de idade.
Catequese Familiar (1ª fase): crianças a partir dos 09 anos 
de idade, completos.
Catequese de Jovens e Adultos: pessoas a partir dos 18 
anos de idade, completos.

Documentos necessários:
1. Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento 
Civil.
2. Certidão de Batismo.
3. Jovens e Adultos que já tenham recebido a primeira 
comunhão e os que já são casados na no religioso deverão 
apresentar também estes documentos.
4. Comprovante de endereço.
5. No caso de “transferência de outra Paróquia para esta”, 
apresentar, além destes documentos, a “carta de transfe-
rência”, com as informações do itinerário catequético 
percorrido na paróquia de origem, devidamente assinada 
por quem de direito (Padre ou Coordenador da Cateque-
se).
Importante: A abertura oficial do Ano Catequético 2020 
será no dia 01 de dezembro, às 19h00, com a Missa, na 
Matriz Santo Antonio, na qual deverão participar: 
• Todos os Catequizandos Inscritos; as crianças deverão 
estar acompanhadas por seus pais ou pela pessoa respon-
sável pela sua inscrição na catequese.
• Todos os Catequistas, que neste dia receberão a bênção e 
o envio do mandato no ministério catequético.

Diretrizes Diocesanas para os
Sacramentos e Sacramentais

No dia 04 de outubro, p.p., S. Excia. Revma. Dom Eduar-
do Pinheiro da Silva, DD. Bispo Diocesano de Jabotica-
bal, assinou o “Decreto de promulgação das Diretrizes 
para os Sacramentos e Sacramentais” da Diocese de Jabo-
ticabal, que já entram em vigor de imediato em todo o 
território de nossa Diocese.
O texto impresso poderá ser adquirido na Secretaria Paro-
quial. É importante que ao menos todas as lideranças 
conheçam bem este importante documento para a vitali-
dade da vida litúrgico sacramental de nossa comunidade.

Organização da Novena do Natal
Lembramos que já se encontram disponíveis na secretaria 
paroquial os Livretos da Novena do Natal, no valor de 
dois reais a unidade. Convém que os Dirigentes da Nove-
na nos grupos de famílias já se organizem e retirem a quan-
tidade de que necessitam com antecedência.
Informamos que a abertura oficial da Novena do Natal 
será no dia 06/12, às 19h00, na Matriz Santo Antonio. 
Neste dia será dada a bênção e o envio dos Dirigentes da 
Novena e também serão abençoadas as imagens do Meni-
no Jesus e do Presépio.

Beatificação do Servo de Deus 
Pe. Donizetti Tavares de Lima

No dia 23 de novembro, às 09h00, em frente à igreja de 
São José, na cidade de Tambaú/SP, acontecerá a Beatifi-
cação do Sevo de Deus Donizetti Tavares de Lima.

Formação de Lideranças Pastorais e Catequistas
Data: dias 26, 27 e 28 de novembro de 2019.
Horário: das 19h45 às 21h00
Local: CEPAST Santo Antonio.
Tema: O Evangelho segundo Mateus: “A busca funda-
mental: o Reino de Deus e a sua justiça”.

NOTIFICAÇÕES PASTORAIS
1) Sobre o CPP – Conselho de Pastoral Paroquial
Em reunião com o CPP, realizada no dia 31 de outubro, 
p.p., foi eleita a seguinte Equipe de Coordenação do CPP: 
Coordenador: Douglas Busnardo de Vasconcelos. Vice-
Coordenadora: Joveliana Clarice Bertini Sala. Secretári-
os: João Carlos Rigueiro Gallego e Luís Antônio Pirondi.
2) Sobre o Setor Família e Vida – Grupos de Casais.
Em reunião realizada no dia 01 de novembro, p.p., para a 
Coordenação Paroquial do Setor Família e Vida, foi eleito 
o casal Frank Reginaldo Galante e Noeli da Silva Galante.
3) Sobre Setor Catequese e Animação Bíblica da Pas-
toral
Ao findar do 3º ano da Coordenação do Setor Catequese e 
Animação Bíblica da Pastoral, até então confiada à Sra. 
Rita de Cássia Norverte dos Santos, a nova Coordenação 
passará ao casal Douglas Busnardo de Vasconcelos e Eli-
sângela de Souza Vasconcelos, até o presente Vice-
Coordenadores deste mesmo Setor. 

HORÁRIOS 
DE MISSA NA 

PARÓQUIA

Matriz Santo Antonio

Domingo: 7h00 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 19h00.

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

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 Rua Dr. Campos Salles, 874 - Pirangi - SP

Aceitamos 
encomendas 

de pães, doces, 
salgados, bolos, 

pizzas, etc.

Fone: (17) 

3386-1348 Fones: (17) 3386-1501 / 3386-3821

SCAP CENTER VDO
POSTO DE SERVIÇO AUTORIZADO

TACÓGRAFO E RODOAR

Escapamentos - Tapeçaria - Fechaduras - Máquinas de Vidros
Climatizadores - Ar Condicionado - Acessórios em geral

Cleide R. C. Sanches
Sócia Proprietária

Fernando C. Sanches
Sócio Proprietário

 E-mail scapcenter@scapcenter.com.br

Av. Dr. Rodrigues Alves, 2105 - Pirangi - SP

Rua Dr. Campos Salles, 907
Pirangi - SP

Anjo sapeca
Fone: (17)

3386.1080
          3386.1503

Sorveteria e
Lanchonete

Biá
Rua Dr. Rodrigues Alves, 1890 - Pirangi - SP

Tel.: (17) 3386-1065

CONFECÇÕES EM 
GERAL: CAMA, MESA 

E BANHO. MODA 
FEMININA, MASCULINA 

E INFANTIL.
Fone: (17) 3386-1996

Av. 7 de setembro, 557
Centro - Pirangi - SP



SEMEANDO6 SEMEANDO 5

Temos verduras já processadas e 
higienizadas, prontas para consumo.

Fone: 3386-2148 / Entregas em domicílio
Rua Dr. Rodrigues Alves, 1576
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Apostolado da Oração
Oferecimento Diário | Novembro 2019

Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia 
de hoje: minhas alegrias e sofrimentos, em 
reparação de nossas ofensas, em união com 
o Coração de teu Filho, Jesus, que continua 
a oferecer-se a ti, na Eucaristia, pela salva-
ção do mundo. Que o Espirito Santo, que 
guiou Jesus, seja meu guia e meu amparo 
neste dia para que eu possa ser testemunha 
do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da 
Igreja, rezo especialmente pela intenção do 
Santo Padre para este mês: para que no 
Oriente Próximo, no qual diversas tradi-
ções religiosas compartilham o mesmo 
espaço de vida, nasça um espírito de diá-
logo, de encontro e de reconciliação.

Coisa feia, briga entre irmãos e irmãs! 
Os soldados romanos, encarregados de cru-
cificar Nosso Senhor, não quiseram rasgar 
seu manto sagrado (cf. Jo 19,23-24) e nós 
dilaceramos sua Igreja com divisões! Coisa 
triste! Por isso temos de acolher todo um 
esforço pela amizade e unidade entre todos 
os fiéis cristãos, que culminou com a pala-
vra autorizada do Concílio Vaticano II. Se 
pensarmos no Ecumenismo duradouro, 
estabelecendo novo clima entre os que se 
chamam católicos, protestantes, evangéli-
cos, também temos de nos empenhar, sobre-
tudo pela fiel oração, para diálogo com as 
diversas tradições religiosas dos nossos 
vizinhos do Oriente Próximo, que, em geral, 
são ditos “ortodoxos”. Eles têm Jesus 
como o Cristo Senhor por nós crucificado e, 
para nós, ressuscitado; creem na Trindade; 
ministram os mesmos Sacramentos, 
comungando o mesmíssimo Corpo e San-
gue de Cristo; veneram Santos e Santas e 
suas imagens, os ícones; têm especial cari-
nho por Nossa Senhora, a “Mãe de Deus”, e 
recorrem a sua intercessão piedosa. Tanto 
nos une, tão pouco nos separa! Mas sabe-
mos que famílias se dividem por tão pouca 
coisa: “Mamãe queria me dar esse anel, 
mas você ficou com ele!”. Acusações 
amargas, pouco generosas! Coisa bonita é 
“deixar pra lá”, abraçar a irmã, o irmão, e 
unir a família! Pensemos na maravilha que 
será estarmos unidos, “do nascer ao pôr do 
sol”, falando a língua universal da caridade! 
Compartilhando a Fé e a Esperança, dons do 
Espírito Santo! Que sejamos um, graças a 
Deus! Rezemos como Jesus: “Que sejam 
UM, como nós somo UM! Eu neles e Tu 
em Mim, para que sejam perfeitamente 
unidos, e o mundo conheça que Tu me 
enviaste e que os amaste como Tu me 
amaste!” (Jo 17,22-23).

Alan Visconio (Pascom)

ESCORPIÕES - ALERTA DO SERVIÇO DE SAÚDE
O escorpião é 

um animal origina-
riamente de mata, 
mas se adaptou ao 
meio urbano devido 
à ocupação humana, 
que vem invadindo 
seu hábitat natural. 
Gostam de clima 
quente e úmido. 
Aparecem, sobretu-
do entre os meses de 
outubro a março. 
Estamos, portanto 
em plena época de 
seu aparecimento.

Veja nos qua-
dros explicativos as 
características do 
escorpião, seus ali-
mentos preferidos 
(que devem ser evi-
tados); predadores 
(que devem ser pre-
servados); e as medi-
das preventivas para 
evitar o animal vene-
noso.

P r i m e i r o s 
Socorros em caso 
de picada de escor-
pião:

O que fazer: 
Limpar o local com água e sabão;
Aplicar compressa morna no local;
Procurar o Pronto Socorro Municipal para que 

possa receber o tratamento o mais rápido possível;
Se possível capturar o animal e levá-lo ao servi-

ço de saúde.
O que NÃO fazer: 
• Não fazer torniquete ou garrote, não furar, não 

cortar, não queimar, não espremer o local da picada.
• Não fazer sucção no local da ferida;
• Não aplicar qualquer tipo de substancia sobre o 

local da picada, nem fazer curativos que fechem o 
local, pois isso pode favorecer a ocorrência de infec-
ções;• Não ingerir bebida alcoólica, álcool, querose-
ne, gasolina ou fumo no intuito de tirar a dor, pois 
além de não agir contra o veneno, ainda poderá cau-
sar complicações no quadro clínico;

 • Não colocar gelo ou água fria no local da 
picada, pois acentua a dor.

ALDARICE CARVALHO E
A PASTORAL DA CRIANÇA

Foi a convite do Padre George, há mais de 30 
anos, que a jovem Aldarice Alves de Carvalho, 
nascida no sítio Barro Preto, em 01de maio de 
1939, aceitou fazer parte da Pastoral da Criança de 
nossa Pirangi, juntamente com algumas amigas 
citadas com muito carinho: Miuza Genaro, Dona 
Maura Tassani, Roseli Visconio, Dona Annita 
Carello, Dona Eudóxia Vidotti, Zezé Cimino.

Filha dos primos Calimério Alves de Carvalho 
e Valéria de Carvalho, nossa homenageada teve 
oito irmãos, sendo quatro já falecidos. Dona Alda-
rice se formou como professora primária, hoje 
aposentada, lecionou por 31 anos seguidos, onde desde esta época já 
mantinha contato com as crianças e suas famílias, descobrindo por ali as 
dificuldades e necessidades de cada uma, o que muito lhe auxiliaria anos 
mais tarde para trilhar sua missão na Pastoral. Recorda-se da primeira 
reunião para a fundação da mesma, onde o referido amigo Padre George 
naquela ocasião, ao formar a equipe, lhe apontou prontamente para ser a 
Coordenadora do grupo, o que muito lhe lisonjeou e lhe deu forças para 
nunca desistir deste caminho.

 Devota de Santa Rita de Cássia, tendo como seu livro de cabeceira a 
Bíblia Sagrada, esta senhora com sua equipe executava um trabalho de 
muito empenho nas visitas aos lares, no amparo e aconselhamento, sem-
pre primando pelo bem estar e qualidade de vida das crianças como num 
todo. Ela citou as dificuldades no início dos trabalhos: chegavam a se 
reunir debaixo de um poste, por haver falta de energia em certos locais, 
mas a persistência sempre falou mais alto, pois compreendiam que para 
ajudar, ser solidário e falar de Deus, não havia lugar, pois o faziam com o 
coração aberto.

Dentre os muitos frutos da Pastoral da Criança, a multimistura por 
elas confeccionada manualmente, à base de sementes e folhas diversas, 
tem minado a desnutrição dos pequenos, acelerando um crescimento 
eficaz e sadio. 

Atualmente, além das visitas a diversas famílias da comunidade, a 
vida é celebrada através de cada encontro mensal, onde além da pesa-
gem e outros controles importantes para o desenvolvimento infantil 
desde a gestação até crianças de 6 anos de idade, ainda lhes é fornecida 
uma sopa substanciosa, temperada com muita fé e oração (como moti-
vação de participação das famílias). 

Nestes anos todos, com tantas belas histórias, Dona Aldarice relata 
emocionada o acompanhamento de uma criança com uma enfermidade 
muito séria, mais conhecida por "fogo selvagem", onde o pequeno meni-
no, além da dor física, sofria discriminação. A pastoral da criança, por 
sua vez, acompanhou o caso, auxiliando e acompanhando os familiares 
à cidade de Rio Preto, até a cura definitiva dele, o que fortaleceu a Pasto-
ral e renovou a esperança e coragem do grupo.

 Ao perguntar sobre qual o melhor remédio para uma criança viver 
feliz, ela destacou que o remédio é a participação da Família, é ser 
amada e respeitada o tempo todo, pelo ser indefeso que é.

Para finalizar, ressaltou sobre a Perseverança. Disse que, se não deu 
certo hoje, amanhã pode dar. Porém, tudo no tempo que Deus permitir. 

Solteira, não tem filhos de sangue, mas diz ser mãe pelo afeto de 
muitas crianças que precisam de sua solidariedade. Exemplo para nossa 
comunidade pirangiense, a Pastoral da Criança, guiada pela mão prime-
ira da Aldarice, nos revela que, mesmo embaixo de um simples poste, a 
luz está dentro da alma, da partilha, do servir e do amar.

Com seus 80 anos de vida, nos revela uma esperança que à vida nos 
conduz, à luz da grande luz que é Jesus!

Cristiane Dicares (Pascom) 

Considerando o 
potencial de gravida-
de do envenenamento 
escorpiônico nos gru-
pos mais vulneráveis 
(crianças abaixo de 
dez anos e idosos), 
deve ser considerada a 
possibilidade de trans-
ferência rápida do 
paciente de uma uni-
dade de menor com-
plexidade para um 
serviço de cuidados 
intensivos.

Por determinação 
da Secretaria de Esta-
do da Saúde não se 
distribui o soro para 
cidades que não tenha 
serviço de cuidados 
intensivos, que é o 
c a s o  d e  P i r a n g i .  
Nossa Unidade de 
Referência é Catandu-
va. Mas a secretária de 
Saúde orienta que 
passe antes pelo Pron-
to Socorro Municipal 
para que se dirija à 
Catanduva com o enca-
minhamento o que 
agilizará o atendimen-

to.
Ângela Ap. Anatriello 

Secretária Municipal de Saúde


