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mesmo. Naquele homem, nunca se nota frus-
tração, mas apenas confiança. O seu silêncio 
persistente não inclui lamentações, mas sem-
pre gestos concretos de confiança”. Trago aqui, 
à lembrança, para todos os pais, sobretudo aos 
pais deste nosso tempo tão difícil, estas pala-
vras do Papa para ajudar na reflexão de como 
deve ser a paternidade responsável, a missão de 
primeiros educadores dos filhos e, ainda, lem-
brar que ‘ser pai é uma vocação’.

A felicidade do ‘ser pai’, conforme a refle-
xão do Papa não reside nos muitos sacrifícios 
que um pai possa fazer, mas na doação de si 
mesmo que é algo muito maior. A missão de 
ser pai, para que alcance a felicidade plena, 
deve ser compreendida e vivida como vocação, 
imbuindo-se das mesmas virtudes de São José: 
doar a vida para outrem, fé persistente, silêncio 
em Deus diante do turbilhão da vida e atitude 
de coragem criativa e disponibilidade ao novo, 
ao invés de desânimo e lamentações. 

Chama ainda nossa atenção o título da 
carta do Papa: “Com coração de Pai José amou 
a Jesus”. Pois bem: este é o segredo da paterni-
dade feliz. À medida que os pais conseguirem 
sempre mais amarem seus filhos do jeito que 
José amou a Jesus, ou seja, do jeito que Deus 
nos ama a cada um de nós, todo o restante do 
caminho já estará pavimentado. A estrada da 
felicidade estará aberta, o horizonte da alegria 
já se vislumbrará na vida daqueles que abraçam 
esta vocação tão sublime.

São José foi pai no acolhimento e isto sig-
nifica que assumiu sua paternidade no profun-
do diálogo com Deus. Abriu-se inteiramente 
para acolher o grande Outro que lhe falava e 

lhe propunha caminhos novos. Assim, a vo-
cação paterna precisa ser exercida também na 
linha do diálogo. Os pais não podem jamais 
desatentar para a importância do diálogo com 
seus filhos. As alegrias, os anseios, os sonhos e 
também as dificuldades dos filhos devem ser 
percebidas pelos pais para que no diálogo pos-
sam crescer e se tornarem filhos realizados, que 
encontrem o verdadeiro sentido da vida.

Que nenhuma mágoa ou ressentimento 
fiquem guardados nos corações dos pais e nem 
dos filhos. Que os pais tenham a sabedoria de 
São José, que se esforçava para ser aquele ins-
trumento precioso no qual a sombra de Deus se 
projetava no menino Jesus e o protegia e cuida-
va. Que os pais saibam caminhar à sombra de 
Deus e fazer, pela sua doação de vida, com que 
os filhos de hoje possam também eles crescer 
em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. 

Feliz Dia dos Pais!

Mons. José Eduardo Meschiatti
Vigário Geral da Arquidiocese de Campinas

Pároco de Santa Teresa de Ávila

Mais um ano, mais uma vez temos a 
oportunidade, a alegria e a “graça” de 
celebrarmos o dia dedicado aos pais: 

uma data colocada em nosso calendário para 
não nos esquecermos de que todos os dias do 
ano e da nossa vida são “dias dos pais”.

Neste ano de 2021, marcado ainda pelas ter-
ríveis consequências da pandemia da COVID-19, 
o Papa Francisco fez-nos o convite para contem-
plarmos a pessoa do pai adotivo de Jesus, São José.

São José foi homem de uma fé inabalável e 
marcante dentre as muitas personagens paternas 
que conhecemos nas Sagradas Escrituras. Foi 
um homem profundamente sintonizado com 
Deus e, deste modo, conseguiu deixar agir em 
sua pessoa a grandeza infinita do Amor de Deus, 
permitindo transparecer em sua missão de pai 
os mesmos sentimentos do coração divino.

Assim, o Papa Francisco declarou este ano 
de 2021 como ano dedicado a São José, que foi 
o ‘Pai da Sagrada Família’ e, também celebran-
do os 150 anos da declaração de seu antecessor, 
o Papa Pio IX, que o definiu “Protetor da Igreja 
Universal”. E, presenteou-nos com a Carta Apos-
tólica “Patris Corde” (Com coração de pai). Foi 
assim que José exerceu a sua missão de pai ado-
tivo de Jesus: amando-o com os mesmos senti-
mentos do coração de Deus Pai. Nesta carta, o 
Papa Francisco recorda-nos e nos leva a refletir 
sobre sete aspectos e virtudes de São José que foi: 
pai amado por Deus, pai de ternura, pai na obe-
diência, pai no acolhimento, pai com coragem 
criativa, pai trabalhador e pai na sombra.

Conforme nos lembra o Papa, “a felicida-
de de São José não se situa na lógica do sacri-
fício de si mesmo, mas na lógica do dom de si 

Dia dos Pais
Ser pai com os mesmos sentimentos do coração de Deus
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Dia dos Pais do ano de São José
Estamos próximos do Dia dos Pais que, neste 

ano, é comemorado em 8 de agosto.  Este dia leva-
-nos a recordar a missão maravilhosa de ser pai. A 
pessoa quando se casa, tem a responsabilidade de 
ser pai, proporcionando aos filhos, educação e en-
caminhando-os à vida cristã. Todos nós temos dois 
Pais, o Pai Celestial e o pai aqui da terra.

Quanto ao primeiro, Jesus nos diz: Subo para 
o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus 
(João:20-17). Aqui, Jesus nos mostra o nosso Pai 
e nosso Deus. Jesus também nos adverte como te-
mos de buscar a perfeição: Sede perfeitos, assim 
como vosso Pai Celeste é perfeito (Mateus 5.48). 
Essa perfeição que os pais têm de buscar na mis-
são paterna é criá-los na vida cristã para que sejam 
bons filhos de Deus e exemplos para a sociedade.

Até aqui falamos do Pai Celestial; olhemos 
agora para nossos pais. O livro Eclesiástico diz: 
Quem honra seu pai gozará de vida longa (3-7). As-
sim como devemos respeitar o nosso Pai Celestial 
para sermos felizes, também temos que honrar os 
nossos pais para termos longa vida e sermos aben-
çoados por Deus.

Na história da Igreja, temos inúmeros pais que 
honraram a sua missão e filhos que honraram seus 
pais. Vamos tomar como exemplo José, por ser este 
ano consagrado a São José.

José, escolhido por Deus para cuidar do Meni-
no Jesus, aceita a difícil missão, pois o Cristo seria 
perseguido desde o seu nascimento, obrigando-o a 
fugir para o Egito. O título maior que as escrituras 
dá a São José é de homem justo.

Em 8 de dezembro de 2020, o Santo Padre, o 
Papa, em Carta Apostólica “Patris Corde”, instituiu o ano 
de São José, por ocasião do 15º aniversário da Decla-
ração de São José como Padroeiro Universal da Igreja.

Sabemos que era um humilde carpinteiro, es-
poso de Maria, um homem justo (Mt 1-19), sempre 
pronto a cumprir a vontade de Deus. Viu o Messias 
nascer em um estábulo, “porque não havia lugar 
para eles na hospedaria” (Lucas 2,7). Com o cora-
ção de pai, assim José amou a Jesus, designado 
nos evangelhos como o filho de José (Luc 4,22). 
Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também 
para nós e guiai-nos no caminho da vida, do livro 
“Patris Corde”.

José de Vasconcelos Cunha – diretor  adm. financeiro
Osvaldo Aldo Hermógenes – 1º secretário

Coordenação do Comunidade em Foco
José de Vasconcelos Cunha, Antonio Marchini  
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No domingo, às 10h30, Monsenhor Fernando de Godoy Moreira vai celebrar a Missa dos Pais, na 
Capela de Todos os Santos, no Cemitério Flamboyant, que será transmitida ao vivo, basta acessar: 

Visitação nos campos santos está aberta

Neste Dia dos Pais do ano dedicado pelo 
Papa Francisco à São José, a Comuni-
dade Santa Rita de Cássia faz uma jus-

ta homenagem a dois Josés muito importantes 
para a rotina dos cemitérios. José Admilson 
Silvestrim, supervisor de manutenção, trabalha 
há 13 anos na Comunidade. Casado com Val-
derice, tem um casal de filhos, a Simone e o Le-
andro. É avô do Mateus, da Lívia e do Leandri-
nho. “No início da pandemia, tínhamos muito 
medo. Vimos muita gente sofrer com a doença e 
tivemos um período com muitos funerais”, con-
ta. Porém, ele acredita que tudo vai melhorar. 
“Minha segunda dose da vacina já está chegan-
do, minha família está com saúde e tudo está 
voltando ao normal”, diz José, emocionado ao 

Dia 8 de agosto, missa dos Pais ao vivo

A Rádio Brasil Campinas (AM 1270) também irá transmitir ao vivo.

www.comunidadesantarita.com.br (o link será aberto no horário da missa).

Ou no Facebook da Comunidade: comunidadesantaritadecassiacampinas

se lembrar das 
dificuldades do 
último ano. O 
outro José, o 
José Silva Viei-
ra comemora a 
vacinação com-

pleta. Ele também faz parte da equipe de ma-
nutenção e está há 13 anos na função. “Tive um 
câncer de garganta há dez anos e venci a doen-
ça; na pandemia, a preocupação com a saúde 
voltou. Mas tenho fé de que tudo vai passar”, diz 
o pai de nove filhos: Gilson, Jessé, Sérgio, Hélio, 
João, Elisângela, Rosicléa, Dalila e Solange. “E 
tenho cinco netos”, conta. Parabéns aos Josés 
pelo Dia dos Pais e muita saúde!

Desde março de 2020, em razão da pande-
mia da COVID-19, os cemitérios Flam-
boyant, Aleias e Acácias estão trabalhan-

do regidos por planos de contingência atualizados 
progressivamente, seguindo indicações dos órgãos 

de saúde. Tudo 
para garantir a 
saúde e seguran-
ça dos visitantes 
e funcionários. O 
plano atual, ini-
ciado em abril de 
2021 permitiu no-
vamente a abertu-
ra para a visitação 
do público, com 
controle de acesso, 
sem aglomeração 

de pessoas e cumprindo o protocolo de segurança 
(uso de máscara, aferição de temperatura, manu-
tenção do distanciamento social e higienização das 
mãos com álcool em gel). O tempo de duração dos 
velórios que não sejam suspeitos ou tenham causa 
de morte a COVID-19 é de duas horas e pede-se 
apenas a presença de familiares próximos. Casos 
confirmados ou suspeitos da doença seguem sem 
velório, com urnas lacradas.

Os cafés e lanchonetes estão funcionando 
das 7h30 às 17h. A floricultura também está fun-
cionando. “Lembramos da utilização do Velório 
Online, que permite a participação segura dos 
familiares e amigos nos funerais”, diz Silvana Ca-
etano, psicóloga da Comunidade Religiosa San-
ta Rita de Cássia. A senha é disponibilizada às 
famílias gratuitamente e o acesso é por meio do 
site www.comunidadesantarita.com.br.

Homenagem


