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PE. ANTÔNIO BICHO FILHO (1932-2005) 
72 anos 

 

 

 

Antônio nasceu em Casa Branca - SP no dia 27 de junho de 1932. Aos 12 anos, 
respondendo ao chamado do Senhor, ingressou na Escola Apostólica Santa Cruz de 
Rio Claro - SP no dia 27 de fevereiro de 1945. Após alguns anos adoeceu e teve que 
retornar à sua casa; posteriormente, sentindo-se melhor, retornou ao seminário. De 
fevereiro de 1953 a fevereiro de 1954 fez o noviciado em Ribeirão Preto. No dia 16 
de fevereiro de 1954 emitiu a primeira profissão, a perpétua aos 16.02.1957. No dia 
8 de dezembro de 1960 foi ordenado sacerdote em Casa Branca. 
Durante seu trabalho pastoral de quase 45 anos, exerceu o ministério sacerdotal nos 
estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. 

Em Goiânia passou por grave crise pulmonar; tratou-se em Campos do Jordão 
- SP e se recuperou. 

Apresentava-se alegre e sorridente; era dono de uma voz possante e bem 
impostada, que utilizava em suas pregações, muito apreciadas. 
Em seu empenho ministerial era ativo, dedicado e zeloso. Revelava aptidão no trato 
com os jovens, cativando-os; era retribuído com a estima e o respeito deles. 
Granjeava simpatia por seu espírito vivaz. 

Viveu o sacerdócio com dignidade, muito estimado pelos paroquianos por onde 
passou. Como religioso preocupava-se em observar seus deveres e cumprir suas 
obrigações. 

Problemas gástricos e uma encefalite crônica prejudicaram suas atividades 
ministeriais. Em Uberaba - MG teve que ser internado em situação crítica. Fez 
cirurgia da próstata e conseguiu se recuperar. Melhorou e voltou para casa. Alguns 
dias depois foi detectado um tumor maligno no estômago. Após uma cirurgia longa, 
delicada e séria, quando reagia bem, o surgimento de uma embolia pulmonar foi fatal. 
Na manhã do dia 13 de abril de 2005 entregou sua alma ao Criador. 
Enfrentou as enfermidades com elevada confiança em Deus, sem lamentações, nem 
lamúrias. 

Seu corpo foi levado para Morrinhos - GO, onde está sepultado no cemitério 
local, na carneira dos estigmatinos. 
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