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O

A ESPIRITUALIDADE DO NATAL

agito incomum do final de
cada ano, do consumo e da
decoração, toma conta das
pessoas, famílias, comunidades e
acaba distraindo a todos para a celebração do grande acontecimento: o nascimento do Senhor Jesus.
Para muitas pessoas, famílias, o
aniversariante é o grande ausente.
Prepara-se com detalhes os presentes, o almoço, a ceia e se esquece ou fica em segundo plano o
Advento cristão, o Natal de Jesus.
A centralidade da vida cristã está
na Páscoa de Jesus. No Natal, celebramos a festa do mistério da
Encarnação: Deus se faz humano, para o ser humano viver a vida
de Deus. O povo cristão responde quando perguntado, o que é o
Natal? “É a festa do nascimento
de Jesus Cristo.” Mistério e Nascimento se entrelaçam para nos
oferecer a espiritualidade do Natal. Assim, o Advento nos prepara
para receber Aquele que veio na
carne. “Deus amou tanto o mundo
que enviou seu único Filho para
nos salvar”( Jo. 3.17) “E o Verbo,
a Palavra se fez carne e veio ha-

bitar entre nós.”( Jo. 1, 14) Mas
celebramos como Igreja, povo de
Deus, Aquele que virá. Nós preparamos no hoje de nossa história a
segunda vinda de Jesus, procurando concretizar o Reino de Deus.
O Senhor Jesus está no meio de
nós, pela graça, pela ação do Espírito Santo. Aquele que vem todos os dias em nossa vida nos faz
participantes da sua vida, não em
sua plenitude.Vamos celebrando
já há mais de dois mil anos anos
em cada um de nós, na comunidade, no mundo, o Mistério do
Nascimento, que nos introduz na
dimensão pascal do Natal. Assim
se expressa o evangelista Lucas:
“Ela o enrolou em faixas e o acomodou na manjedoura” (Lc.2,7).
“E o enrolou em um lençol e o
colocou no sepulcro”. (Lc.23.53)
“Foram às pressas e encontraram o
corpo.”(Lc.24,12). Natal e Páscoa
interiorizam o novo nascimento
para o cristão e a cristã, e nos dão
o significado salvador da Encarnação de Jesus.
O mistério do Natal nos centraliza
no essencial: A Salvação que Jesus

veio revelar é a manifestação do
Pai e do Espírito Santo.
Como cristãos somos convidados
a Anunciar, Testemunhar, Servir,
Dialogar com as diversas culturas,
para ser presença da Salvação realizada por Jesus.
Juntamente com Maria, aprendemos a escutar e a praticar a Palavra de Deus e a aderir ao projeto
de Deus em nossa vida. O Natal
nos faz enxergar o mundo com os
olhos de Deus. É tempo de construirmos a paz e vivermos mais
intensamente a justiça, a solidariedade e a prática da caridade. É
o tempo de vivermos a mística da
pobreza.
Com Maria, Mãe, aprendemos
a continuar gestando Jesus na
história.
Com os Reis Magos, compreendemos que o Encontro com Jesus
nos faz mudar o rumo de nossa
vida e por isso retomar as nossas
origens por outro caminho. Somos
chamados a percorrer novos caminhos, percorrer nova estrada, viver
sempre a vida nova renovada pelo
mistério da encarnação para con-
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cretizarmos nossa ação missionária. Natal é tempo de assumirmos
a espiritualidade de uma Igreja
missionária.
“Toma consciência, ó cristão, da
tua dignidade. Recorda-te que
foste arrancado do poder das trevas e levado para a luz e o Reino de
Deus.” (São Leão Magno). Assim,
com a festa do Batismo de Jesus,
encerrando o ciclo do Natal, nós
renovamos nosso compromisso
batismal. Natal, festa do Mistério
de Deus em nossa vida, que nos faz
nascer para vida de amor do Pai.
No batismo de Jesus no Jordão,
Ele se revela como o “Cordeiro de
Deus aquele que tira o pecado do
mundo”. Neste gesto de Jesus de
tamanha humildade, Ele revela a
manifestação do Pai, sinal precursor da glória da ressurreição.
Natal, festa que nos anima e nos
impulsiona, no novo ano que se
inicia, a vivermos como Igreja-Família Acolhedora, que se Renova,
que se coloca a Serviço.

Um Feliz e Santo Natal para todos!

Seja solidário neste Natal! As crianças agradecem! Doe parte do seu Imposto de Renda para nossas creches.
As Creches Santa Rita de Cássia fazem parte da campanha “Destinar para
um mundo melhor”, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente. Até o dia 30 de dezembro, todos aqueles que
declararam Imposto de Renda em 2011 podem reverter parte do valor a pagar para entidades assistenciais cadastradas no Conselho. Os contribuintes
tipo pessoa física podem reverter até 6% do valor a ser pago. Para pessoas
jurídicas, o repasse é de 1%. Só em 2010, foram arrecadados mais de R$ 6,4
milhões, que foram aplicados em cerca 150 projetos mantidos pelo Poder
Público e por Organizações Não-Governamentais (ONGs).

A doação é um processo simples, que pode ser feito via internet. Confira:
- Acesse www.campinas.sp.gov.br e clique no link “Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”;
- Faça o seu cadastro;
- Na hora de definir a entidade a ser beneficiada, indique o Centro Assistencial C. P. Queiroz
Martins – Creches Santa Rita de Cássia;
- Imprima o boleto e efetue o pagamento até o dia 30/12;
- O Fundo Municipal enviará um recibo, por correio, para que seja feito o abatimento do
imposto a pagar em 2012.

Palavra do presidente

Natal: tempo de gratidão

Q

ueridos irmãos e irmãs, chegamos ao final do ano. Com
ele, brota em nosso coração
o ardente sentimento de gratidão. Primeiramente, a Deus, Pai
e Criador, que nos abençoou com
toda sorte de graças. Ele, na plenitude dos tempos, enviou a nós
seu Filho para selar conosco uma
definitiva aliança de Amor. Com
seu Espírito, ele governa a Igreja
e santifica todas as coisas, guiando
os passos daqueles que se deixam
conduzir. A Ele, a honra, a glória e
o poder, pelos séculos dos séculos!
A gratidão também se estende
aos irmãos e irmãs que nos acompanharam ao longo de mais esse
ciclo, essa jornada. Familiares,
amigos, pessoas do nosso convívio
diário. Quero aproveitar aqui, em
nome da nossa Presidência, para
expressar nosso carinho a todos os
que colaboram conosco para o êxito das atividades em nossa Comunidade: funcionários, prestadores
de serviço, fornecedores, cessionários dos cemitérios, agentes de pastoral, paroquianos... Sintam-se todos abraçados e unidos a nós numa
grande prece de ação de graças.
Aproveito ainda essas linhas para
elevar minha gratidão a todos os
que, ao longo desse ano, nos deixaram e, com a graça de Deus,
foram acolhidos na Mansão Ce-

lestial. Lembro de todos os que
repousam em nossos Campos
Santos e, de forma especial, recordo Dom Bruno Gamberini, nosso
estimado pastor, que faleceu em
outubro passado e repousa na Catedral de Campinas.
Que a gratidão nos leve a renovar
no nosso coração a esperança de
um tempo novo, no qual o Amor
manifestado em Jesus Menino se
irradie para todos, como a luz da
estrela que guiou os magos à manjedoura de Belém. Que tenhamos
um ano de 2012 coroado de bênçãos de Deus e com a poderosa intercessão de Santa Rita de Cássia.
Feliz Natal e próspero Ano
Novo a todos!

Hoje, amados ﬁlhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremo-nos. Não pode
haver tristeza no dia em que nasce a vida; uma vida que, dissipando o
temor da morte, enche-nos de alegria com promessa da eternidade. Ninguém
está excluído da participação nesta felicidade. A causa da alegria é comum
a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo
encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Exulte o justo,
porque se aproxima da vitória; rejubile o pecador, porque lhe é oferecido o
perdão; reanime-se o pagão, porque é chamado à vida.
São Leão Magno, papa, Séc V.

Fique por dentro

PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO
PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA – MISSAS
NATAL
• Dia 24/12 - Sábado
Missa da Véspera - 19h
• Dia 25/12 - Domingo
Missa do Dia - 9h, 11h e 19h.

Fone: (19) 3252.2261

INÍCIO DO ANO
• Dia 31/12 - Sábado
Missa da Véspera - 19h
• Dia 01/01/2012 - Domingo
Missa do Dia - 9h, 11h e 19h

CEMITÉRIOS FLAMBOYANT, ALÉIAS E ACÁCIAS
Não há alterações no horário de atendimento. Os setores administrativos e de atendimento funcionarão normalmente, no horário comercial. Os três cemitérios permanecerão abertos 24 horas (no Flambyant
e Aléias, inclusive com a lanchonete).
Fones: Flamboyant e Aléias: (19) 3251.7618 - Acácias: (19) 3276.3024

CRECHES SANTA RITA DE CÁSSIA E CEAC
Monsenhor Fernando

Início das férias: 20 de dezembro
Retorno às atividades: 6 de fevereiro de 2012

presidente da Comunidade

Fone: (19) 3252.6531

de Godoy Moreira,

Santa Rita de Cássia.

Cemitérios / EJA

Clima de harmonia marca celebração do Dia de Finados
Atividades especiais suavizaram o ambiente no Parque Aléias e Flamboyant

O

dia de finados, tradicionalmente marcado pela emoção
e pela lembrança amorosa
dos falecidos, vem ganhando um
ar diferente nos cemitérios Parque Aléias e Flamboyant. Além
das tradicionais Celebrações Eucarísticas, a programação do último dia 2 de novembro contou
com serviços especiais e gratuítos
aos cessionários e visitantes, como
as sessões de massagem rápida e
barracas de pipoca e algodão doce
para as crianças.
O que se pôde sentir foi um clima de muita leveza e tranquilidade. A harmonia foi garantida
pela apresentação do Grupo Arco
Baleno Musical. Pelo segundo
ano consecutivo, caixas de som
foram espalhadas por toda a extensão dos dois campos, dando
aos visitantes a impressão de que
a música era executada bem perto

das sepulturas. O ambiente mais
leve fez com que as famílias dos
falecidos ficassem mais à vontade
nos campos. Não era raro ver entes queridos sentados no gramado
contemplando o ambiente e fazendo suas orações. O cuidado na
organização desse clima especial
foi muito elogiado. “Fico muito
grata e parabenizo pela carinhosa recepção para o público e tão
singelas homenagens aos nossos
queridos entes que já estão em
outra dimensão, de luz.” Maria
Antonia Soholouster, cessionária
do Cemitério Parque Aléias.
A já tradicional homenagem aos
finados com o uso de balões de
gás, soltos no final da tarde, foi
aguardada pelo público. “Além
das homenagens já tradicionais
como a santa missa e as flores
temos também a música clássica que ecoa por todos os cantos

e, como o vento e o sol amenos
deste dia, também nos traz leveza, doçura para a nossa tristeza
e saudade, dando paz aos nossos
pensamentos. A mensagem no
balão é comovente! Representa a certeza de que nosso amor
está sendo realmente elevado aos
céus”, testemunha emocionada
Terezinha Vieira, cessionária do
Cemitério Flamboyant.
NÚMEROS - somando o
público que passou pelos dois
cemitérios ao fluxo registrado
no Parque das Acácias (recentemente anexado à administração da Comunidade Santa
Rita de Cássia), cerca de 30 mil
pessoas estiveram presentes
nos campos santos para prestar
suas homenagens.

Famílias se sentam no gramado para
prestar suas homenagens

As sessões de massagem rápida fizeram
sucesso entre os visitantes

Alunos visitam Estação de Tratamento de Água
No último dia 8 de novembro os
alunos do programa de Educação
para Jovens e Adultos (EJA) visitaram as instalações da Estação
de Tratamento de Água (ETA)
Capivari. A unidade é responsável por 5% do abastecimento de
água da cidade de Campinas. A
cidade tem outras quatro estações

FORMATURA:
ESCOLA EM FESTA!
				

de tratamento de água. Durante
a visita, os alunos receberam explicações sobre como funciona a
captação de água do rio Capivari e compreenderam os processos
de limpeza da água. Para os alunos, a visita foi muito proveitosa,
e despertou a consciência sobre
a preservação ambiental e o uso

responsável dos recursos naturais.
De acordo com os alunos Lailton
Cassimiro, Osvaldo de Oliveira e
Antonio Leite, as pessoas deveriam dar mais valor para a água,
pois nem imaginam como ela está
poluída no rio e após um longo
processo de tratamento ela chega
em nossas casas limpa e potável.

Visita da turma do EJA à Sanasa
despertou a consciência ambiental

A aluna Jandira Neves dos Santos é a formanda da Escola para Jovens e Adultos dos cemitérios no segundo
semestre de 2011. Ela frequenta a escoladesde o início deste ano. E relata: “Ao mesmo tempo que estou ansiosa para a formatura também já estou
com saudade dos colegas. Não estudava há mais ou menos vinte e cinco anos e achei um ano pouco tempo. Achei também a professora dedicada e
os colegas companheiros. Gostaria de ter oportunidade de continuar a estudar aqui mesmo no cemitério.” A formatura será realizada no dia 19/12,
às 19h, no Centro de Convivência. Parabéns, Jandira!

Creches / CEAC

Bazar permanente precisa de doações

CEAC encerra atividades do ano com apresentações

Venda de produtos a preços populares é uma das fontes de renda da entidade

“O Circo” foi o tema escolhido para animar as crianças e adolescentes

A

s Creches Santa Rita de Cássia
mantêm um bazar permanente
na sede (Rua Helena Steinberg,
1411, bairro Nova Campinas). Uma
grande sala, independente do espaço de convívio das crianças, se transformou no Bazar Dasru, que oferece
uma grande variedade de produtos:
roupas e calçados masculinos, femininos e infantis, artigos de decoração, utensílios domésticos e móveis.
O ambiente foi organizado como
uma verdadeira loja de departamentos. Os itens estão arrumados
em seções, inclusive com araras, cabides, prateleiras e manequins que
oferecem um ar convidativo para
as compras. Uma funcionária da
creche é responsável pelo espaço e
auxilia os compradores.

Por se tratar de mercadorias que
são fruto de doações da comunidade, os preços no bazar são muito
mais acessíveis do que no mercado convencional. Esse é o atrativo
para muitas famílias que concentram suas compras no local, especialmente para adquirirem peças
de vestuário.
O dinheiro arrecadado no bazar é
uma das principais fontes de recursos para a manutenção da Creche.
Por isso, a diretoria convida todos
para conhecerem o bazar e realizarem doações de todo tipo para que
os produtos sejam colocados à venda.
Mais informações sobre como colaborar com o bazar da Creche Santa
Rita de Cássia podem ser obtidas
pelo telefone (19) 3252-6531.

Aconteceu

A

apresentação de final de ano
do CEAC aconteceu no dia
3 de dezembro. As crianças
e adolescentes tiveram a oportunidade de mostrar um pouco do
trabalho desenvolvido ao longo
de 2011. Foram várias atividades culturais realizadas em quatro oficinas temáticas: Teatro,
Musicalização, Hip Hop e Expressão Corporal.
Além de desenvolverem as habilidades aprendidas, as apresentações também se transformam
numa confraternização entre
alunos, famílias, Diretoria e convidados. O tema escolhido esse
ano foi “O Circo’. As 75 crianças
e adolescentes que participam do

CEAC se empenharam nos ensaios das músicas e coreografias
e emocionaram as famílias e demais convidados que prestigiaram o evento.

Grupo de crianças durante apresentação

Entrega de cordões na capoeira
A tarde do dia 25 de novembro teve muita ginga, berimbau e pandeiro no salão da
Creche Santa Rita. Foi realizada a cerimônia da entrega de cordão a 14 crianças
da creche que participam do grupo de capoeira. A atividade é coordenada pelo
professor Daniel (Mestre Joguinho).

Colaboradores
dos Cemitérios
Flamboyant e Aléias,
além de amigos
da comunidade,
prestigiaram o evento

Bacalhoada Beneﬁcente 2011

Homenagem na Hípica

No dia 27 de outubro as Creches Santa Rita de Cássia promoveram a 6ª edição da Bacalhoada Beneficente. O evento
aconteceu no salão social da Sociedade Hípica de Campinas
e contou com a presença de parceiros da entidade, colaboradores e pessoas da comunidade que compraram o convite
para colaborar com o trabalho social.

A Creche Santa Rita de Cássia e o CEAC foram escolhidos como entidades homenageadas no 8º Torneio de Hipismo, promovido pela Sociedade Hípica de Campinas nos dias 26 e 27 de novembro. A cada ano, a Hípica escolhe uma entidade
para receber uma doação em dinheiro (correspondente a 10% do valor arrecadado
nas inscrições dos competidores) e para expor as atividades realizadas num stand
instalado no local das provas.
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COORDENAÇÃO DO COMUNIDADE EM FOCO:
Silvana Caetano, José de Vasconcelos Cunha, Antonio Marchini
TEXTOS: Felipe Zangari, com a colaboração dos
educadores e membros da Comunidade
Revisão: Felipe Zangari e Silvana Caetano

FOTOS: Comunidade e Creches Santa Rita
Design gráfico: Charles de Souza Leite

Jornalista Responsável: Felipe Zangari (MTb 49.196)

Alameda dos Flamboyants, s/nº Jardim das Palmeiras • CEP: 13101-767 • Campinas-SP • Tel. (19) 3251.7618 • www.comunidadesantarita.com.br

