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Moradores do Bairro Moradores do Bairro 
Pippi estão em festaPippi estão em festa

O padroeiro do Bairro Pippi é Santo Antônio e a pa-
róquia está realizando uma festa de quatro dias. Neste 
sábado está em andamento a quermesse com venda de 
assado de porco, galinha, cucas, rapaduras, bolos, pas-
téis, etc. 

Tudo iniciou com o tradicional “Tríduo de Santo An-
tônio”, que é uma celebração litúrgica realizada em três 
dias: Na quinta-feira, dia 6, foi realizada a missa com 
o tema - “A escolha de um caminho”, seguiu na sexta-
-feira, dia 7, com o tema - “Pregador missionário incan-
sável” e o tríduo fecha hoje com a celebração que trata 
de “Ser Missionário hoje, a exemplo de Santo Antônio”.  

Neste sábado além da quermesse, ainda ocorre um 
casamento caipira, um Show musical com integrantes 
do grupo Guri Sentinela e demais artistas e depois uma 
festa animada pelo grupo Renascer.

No domingo, dia 9, será realizada uma Missa sole-
ne às 10h, logo após, uma processão com a imagem de 
Santo Antônio até o salão. Ao meio-dia será ofertado 
um almoço com o seguinte cardápio: Churrasco, gali-
nha, carne de porco, maionese, cuca e complementos, 
logo após, o sorteio de rifas e um sarau dançante.

Marcos Demeneghi

Em andamento na Paróquia Santo 
Antônio a festa do padroeiro. Hoje tem 

quermesse e festejos com shows artísticos 
e casamento caipira e no domingo 

será realizada uma procissão, almoço 
comunitário e sarau dançante


