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É tempo de celebrar
Com a chegada de dezembro, os cristãos se preparam para o Natal

D

ezembro é o mês de celebrar a chegada
do Menino Jesus, motivo de alegria e
festa para todos os cristãos. As famílias se preparam para o Natal em torno dos presépios montados nas casas, que representam a
imagem da Sagrada Família e do nascimento de
Jesus. A Igreja Católica promove uma série de
eventos religiosos, como missas especiais, vigílias e orações, com o objetivo de reunir os seus
fiéis em torno da celebração da fé cristã e do

Natal do Senhor

aprofundamento dos ensinamentos deixados
por Jesus Cristo. Mas a preparação para o dia
em que se comemora o nascimento do Filho
de Maria começa muito antes, nos encontros
litúrgicos da novena de Natal. Participar deles é
uma forma de preparar o coração para receber
o Menino Jesus num ambiente aconchegante
de amor. Além da novena, a confissão é outra
forma de preparação. Reconhecer as falhas e se
propor a não repeti-las é preparar-se para esse

“O povo que andava nas trevas viu uma grande luz.” (Isaías 9 – 1)
Durante vários séculos o povo de Israel alimentou essa esperança. Hoje a
festa da luz tornou-se uma realidade. A luz que nós celebramos é o Filho
de Deus que vem a nós na humildade, na fragilidade de um recém-nascido na sua primeira vinda.
Na sua segunda vinda, nós que aqui vivemos, aguardamos o dia eterno junto
dele na eternidade feliz quando Ele nos levará para junto de si. Com esse pensamento devemos viver e nos prepararmos para a chegada do Natal.

importante momento. Há dois mil anos Jesus
nos ensinou a viver em paz, dizendo: “Ama teu
próximo como a ti mesmo”. O espírito do Natal é esse, ajudar os mais necessitados, acolher
àqueles que têm necessidades e celebrar a solidariedade. E o desejo especial para este Natal
é que este espírito possa permanecer nos corações não apenas durante este período, mas por
todo o ano.

Quero desejar um Natal de luz e de amor e um novo ano de muitas alegrias e boas realizações para todos os nossos amigos da diretoria da Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia e aos queridos funcionários,
sem os quais nada poderíamos realizar. Vocês são o coração e a alma do
nosso trabalho.
A todos o meu abraço e minhas felicitações.
Do sacerdote amigo,
Monsenhor Fernando
Programação das missas de Natal e Ano
Novo na Igreja Santa Rita de Cássia:
Dias 24 e 31 dezembro: 19h.
Dia 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2014:
9h, 11h e às 18h.

Imagem do Presépio da Igreja Santa Rita,
na Nova Campinas
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Palavra do Presidente

Reflexão sobre
o Natal
A segunda edição do Jornal Comunidade em Foco, distribuída em dezembro de 2010, trouxe nesse mesmo espaço, uma real definição do
que representa a maior data do ano
para os cristãos: o Natal. Como falei
na ocasião, “há mais, muito mais
para o Natal do que luz de vela e
alegria. É consideração e bondade,
é a esperança renascida novamente, para a paz, para entendimento
e benevolência dos homens. Este
deve ser o espírito natalino a preencher os corações de todos nós,
cristãos, que conseguimos deixar
Jesus nascer”. É com esta mensagem inspiradora que idealizamos os
assuntos desta edição especial que
fecha um ciclo de trabalho realizado pela Comunidade Santa Rita no
decorrer dos meses de 2013. Já na
capa do nosso Jornal trazemos uma
matéria recordando das preparações
que antecedem o Natal e também
uma mensagem para nossos colaboradores. Apresentamos nossas
atividades nas Creches Santa Rita
de Cássia e no Projeto CEAC, com
as crianças e adolescentes. Também
mostramos as atividades do ano da
Escola para Jovens e Adultos, além
de relembrar como foram as ações
nos Cemitérios Aléias e Flamboyant
no Dia de Finados. Nosso ano foi
cheio de realizações. Desejamos a
todos um Feliz Natal e um Ano Novo
sob a proteção de Deus e de Santa
Rita de Cássia, nossa intercessora, a
quem pedimos que continue olhando
por todos nós!

Controle de
acesso no
Flamboyant
Portões do cemitério são monitorados

H

á cerca de dois meses, o cemitério Flamboyant, administrado pela Comunidade Santa Rita,
passou a ter todas as suas portarias de acesso controladas por seguranças. Segundo a psicóloga
da Comunidade Silvana Caetano, além de maior segurança, a ação previne o trabalho de pessoas que não são ligadas à Comunidade e a entrada de crianças para o trabalho infantil, contribuindo
para a campanha permanente criada pela Comunidade contra este tipo de trabalho. “A partir de então,
todas as entradas dos cemitérios Flamboyant e Aléias passaram a ser monitoradas nas 24 horas em que
os cemitérios permanecem abertos ao público”, conclui.

Expediente
Diretoria
Monsenhor Fernando de Godoy Moreira – presidente
Padre Marcos Adriano Paulino – 1º vice-presidente
Antonio Celso de Moraes – 2º vice-presidente
José de Vasconcelos Cunha – diretor administrativo financeiro
Osvaldo Aldo Hermógenes – 1º secretário
Cônego Jerônymo Antonio Furlan – 2º secretário

Estagiárias: Ana Letícia Azevedo e Camila Lopes

Boa Leitura!

Coordenação do Comunidade em Foco
Silvana Caetano, José de Vasconcelos Cunha e Antonio Marchini

Monsenhor Fernando de Godoy Moreira, presidente
da Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia

Jornalismo: Newslink
Raquel Mattos – MTb 26.865

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

Feliz Natal
e um 2014 cheio de Amor e Paz.

Diagramação: Mauro Akira Kasi
Fotos: Celso de Menezes e arquivo da Comunidade
Comunidade em Foco
Jornal da Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia
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Finados 2013
o Dia da Recordação
A programação especial voltada para este dia agradou os visitantes dos cemitérios

D

iferente dos últimos anos, o dia
de Finados amanheceu ensolarado. Os Cemitérios Aléias e Flamboyant, administrados pela Comunidade
Religiosa Santa Rita de Cássia, iniciaram às
7 horas a programação especial voltada para
este dia de memórias e lembranças. A programação contou com a celebração de missas realizadas na Capela de Todos os Santos, localizada no Cemitério Flamboyant,
durante o todo dia, além da apresentação
do grupo Quarteto de Cordas ArcoBaleno Musical, ecobrinquedoteca, barracas
de pipoca e algodão-doce, quick massage
(massagens relaxantes de curta duração) e
o cantinho das homenagens, onde os visitantes escreveram mensagens e colocaramnas dentro de balões, que foram soltos às
16h30, na área externa dos cemitérios. Mais
de 20 mil pessoas estiveram nos cemitérios
para prestar homenagens aos seus entes
queridos, já falecidos. A aposentada Maria
Benedita Puecker, de 70 anos, que estava
visitando os jazigos dos pais e dos irmãos
disse que já conhecia a programação que os
cemitérios realizam e que estava tudo muito organizado. “Todos os funcionários estavam bem vestidos, caracterizados e a apresentação musical estava muito legal, fora a
paisagem deslumbrante do cemitério Flamboyant”, afirmou. Já Maria de Fátima, 65
anos e dona de casa, não esperava por toda
a programação do cemitério. “Eu vim outros anos para visitar meus pais, mas nunca
tinha visto distribuição de pipoca e algodão
doce”, contou. Para ela, a iniciativa dos cemitérios é bacana. “Nós nos sentimos mais
acolhidos, além de poder relaxar e descansar com a apresentação de música e as massagens”, disse. Nelson Batista Carrieiro, de
58 anos, empresário do ramo de importação, já conhecia parte da programação de
Finados. “Vim visitar os jazigos dos meus
pais e avós e, com a programação, a gente
dá uma distraída, tira o clima de tensão. A
gente vem triste, mas com a música dá uma
alegrada”, finaliza.
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Novas obras
em 2014
Em busca de melhorias, novos espaços serão construídos no cemitério Aléias

A

Comunidade Religiosa Santa Rita de
Cássia vem desenvolvendo, juntamente
com o arquiteto Celso Rodrigues, um
projeto para construção de um Columbário e
de uma Capela para o Cemitério Aléias. A nova
capela, que terá espaço para cerca de 140 pessoas, será feita para três usos distintos: celebração
de missas, cerimonial para cremação e cerimonial de sepultamento. Segundo o arquiteto
responsável pelo projeto, Celso Rodrigues, a
área de jardinagem em frente a capela que será

construída passará por um tratamento paisagístico a fim de deixar o ambiente mais bonito.
Na parte inferior da Capela será construído um
columbário, local em que são depositadas as
cinzas depois da cremação. O projeto também
contempla uma área para que se realizem recepções para as famílias em velório. O objetivo
do projeto, segundo o diretor administrativo
financeiro da Comunidade Santa Rita, José de
Vasconcelos Cunha, é prover uma capela para
o cemiterio Aléias, já que este cemitério admi-

nistrado pela Comunidade Santa Rita é o único
que ainda não possui capela própria. “Com o
projeto, passaremos a oferecer o serviço completo de cerimonial para velórios, cremação e
guarda das cinzas”, afirma Cunha. Na apresentação do pré-projeto, o arquiteto Celso Rodrigues esclareceu que procurou agrupar de forma
harmônica todas as necessidades em um único
local. A expectativa é que as obras iniciem em
2014 e sejam finalizadas em 2015.
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Últimas apresentações do ano
As crianças encerram com “chave de ouro” a agenda anual do CEAC

O

projeto CEAC (Cultura e Arte na Comunidade), mantido pela Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia,
promoveu no dia 11 de dezembro a última
apresentação do ano, que aconteceu no Instituto Cultural da CPFL. O musical “CEAC In
Concert” foi apresentado por 90 jovens de 7 a
14 anos de idade, e contou com um diversifi-

cado repertório musical composto por músicos
e compositores brasileiros, como Milton Nascimento, Chico César e Daniela Mercury. Durante todo o ano as crianças do CEAC participam
de oficinas de música, hip-hop, balé e percussão, com esse evento anual elas podem mostrar o que aprenderam e vivenciaram, além de
serem prestigiadas pela família e educadores,

conta coordenadora do CEAC Daniela Sanseverino. Outra importante apresentação para
as crianças foi a do Coral Integrado da FEAC,
realizada no Teatro Brasil Kirin, do Shopping
Iguatemi. Nesse dia 40 alunos do CEAC cantaram sete músicas ao lado de crianças de outras
entidades.
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Nova rotina nos Cemitérios Aléias
e Flamboyant
A reforma que trouxe benefícios a todos os funcionários

A

s novas instalações dos Cemitérios Aléias e Flamboyant
proporcionaram um novo e
mais organizado ambiente de trabalho.
A ampliação dos vestiários, banheiros,
refeitório, cozinha e almoxarifado trouxe um maior conforto aos funcionários
dos Cemitérios. Desde setembro desse
ano, quando a nova área foi inaugurada, todas as máquinas que ficavam nos
campos santos passaram a ser guardadas neste local. “Ficou bem melhor.
Consigo fazer meu serviço tranquilamente, me sinto mais livre para produzir e nada me impede de terminar o
que já comecei”, diz o auxiliar de manutenção Valdemar dos Santos, funcionário do cemitério há 14 anos. Já a
copeira Joana do Nascimento comenta
que o ambiente de trabalho ficou muito
melhor por ter mais espaço, isso trouxe
benefícios para todos os funcionários.
No local onde antes funcionavam o
refeitório e o vestiário será construída
uma Capela para o cemitério Aléias e
um ossuário para os cemitérios da Comunidade.

Mosaico da Igreja Santa Rita de Cássia
Igreja comemora o seu Jubileu no próximo ano e enfatiza campanha para arrecadar fundos
para o Mosaico e pintura externa

A

campanha em prol dos 50 anos da
Paróquia é coordenada pelo membro da Pastoral do Dízimo José Roberto Cordeiro, com a colaboração dos fiéis
em geral adquirindo um carnê com valor
fixo de 6 parcelas, disponível na secretaria
da Igreja. No mês dezembro quatro cofres
estão disponíveis nas entradas laterais da

Igreja e ao lado deles há banners explicativos
sobre a Campanha do Mosaico. As doações
depositadas nos cofres não possuem valor
fixo, pois são estipuladas pelos próprios fiéis. Desde o início da Campanha foram vendidos, aproximadamente, 200 carnês e estima-se vender muito mais até maio de 2014.
A Paróquia Santa Rita de Cássia, fundada no

dia 22 de maio de 1964, no bairro Nova Campinas, realiza neste ano e no ano de 2014 uma
campanha com objetivo de arrecadar fundos
para pintura externa e criação de um mosaico
com a Santa padroeira da Igreja. Com a colaboração dos fiéis, a Igreja Santa Rita de Cássia
se tornará ainda mais bonita.
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Seja nosso

Sócio Contribuinte!

Sócio Contribuinte: Como me
tornar um?

Para aqueles que desejam ajudar o Centro Assistencial Cândida Penteado de Queiroz Martins,
uma das formas é tornando-se Sócio Contribuinte,
com isso crianças e adolescentes serão beneficiados,
através de melhorias na Creche Santa Rita de Cássia
e no CEAC (Cultura e Arte na Comunidade).
O Sócio Contribuinte realiza doações mensais
com valores livres, ele mesmo estipula o quanto e quando quer doar. “Não existe um valor
fixo mensal. Geramos o boleto de acordo com
a quantia desejada. É uma ajuda bem flexível”,
explica a assistente administrativa da Creche
Santa Rita de Cássia, Aline Andrade.
Todos podem se tornar Sócio Contribuinte,
basta ligar para Creche Santa Rita de Cássia e
responder um breve questionário. Não há necessidade de comprovar renda e o cancelamento
das doações pode ser feito a qualquer momento.
Atualmente há 92 pessoas que já ajudam dessa forma. A soma dessas doações, por menores
que sejam, permitem a continuidade e a manutenção, com qualidade, dos serviços oferecidos
pela Instituição.
Existem também outras formas de contribuição:
1. Em espécie (dinheiro):
• Depósito em conta corrente: Banco do Brasil
– Ag. 3141-0 c/c 14466-5

• “In loco”: Na Igreja Santa Rita de Cássia em
nome das creches e/ou diretamente na creche Santa Rita de Cássia (com emissão de recibo de doação).
2. Outros tipos de doação:
• Alimentos em geral;
• Roupas, calçados, brinquedos;
• Outros: (livros, equipamentos, eletrodomésticos, móveis, etc.).

Contribua com seu Imposto de
Renda

Além da possibilidade de se tornar um Sócio
Contribuinte auxiliando a Creche Santa Rita de
Cássia, outra forma de contribuição é por meio
do Imposto de Renda, tanto de Pessoa Jurídica
como Física. A destinação é feita através do FMDCA (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente) e pode ser de até 6%. Os valores que são
recebidos pelo FMDCA podem ser destinados a

Dados para doação
Banco do Brasil, agência 3141-0, conta 14466-5.
Destinatário: Centro Assistencial Cândida Penteado de Queiroz Martins.
Faça-nos uma visita e conheça as realizações e os projetos mantidos pelos sócios contribuintes.
A Creche Santa Rita fica na R. Helena Steimberg, 1.411, Nova Campinas. Telefone (19) 3252.6531

Diploma em mãos
Alunos da EJA participam de formatura
de conclusão de curso

P

diversos projetos/programas das ONG’s e OG’s
inscritas no CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) e que estejam devidamente registradas no CMDCA (Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente).
Uma das entidades registradas para doação do
Imposto de Renda é o Centro Assistencial Cândida Penteado de Queiroz Martins – Creche
Santa Rita de Cássia. Para aqueles que desejam
contribuir para a Creche é necessário realizar o
cadastro no site do FMDCA, selecionar a Creche, o tipo de destinação a ser utilizada (única,
periódica ou complementar) e o valor a ser destinado (o mínimo é de R$ 20). Após estes procedimentos, será gerado um boleto que pode ser
impresso e recolhido em uma agência bancária,
física ou virtual para efetuar a contribuição. O
pagamento deve ser efetuado até dia 27/12. O
FMDCA enviará um recibo, por correio, para
que seja feito o abatimento do imposto a pagar
em 2014.

ara valorizar e aprimorar o conhecimento de seus funcionários, os
Cemitérios administrados pela Comunidade Religiosa Santa Rita
de Cássia, oferecem aulas de complemento educacional, ministradas pela professora da Educação para Jovens e Adultos (EJA) da Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec), Raquel de Oliveira Pinto. No mês de dezembro ocorreu a Formatura da EJA, na Estação
Cultura, onde todos os concluintes da Fumec receberam o certificado
de conclusão de curso, entregue pela diretora da Fundação, Ana Maria
Cutry. O encarregado de campo do Parque das Acácias, Luís Carlos José
dos Santos, 54 anos, que há 2 frequentava as aulas ministradas dentro dos
Cemitérios, diz ter sido muito boa a ajuda oferecida pelos Cemitérios e
agradece a oportunidade de estudar.
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Como

ajudar
ao

próximo
O engenheiro
de produção que dá aulas
de informática para crianças

O

desejo de ajudar ao próximo não pode
ser superado pela falta de informação
de como realizar um trabalho voluntário. Para isso é necessário buscar informações
que esclareçam como melhor realizar esse tipo
de atividade. Um exemplo é Marcelo Bernardo, paulista de 35 anos, morador de Vinhedo,
que desde 2012 ensina informática aos jovens
do CEAC. Gerente de operações do Governo
Americano, formado em engenharia de produção, Marcelo sempre quis ser voluntário,
mas faltava informação de como realizar essa
vontade. Depois de um curso esclarecedor sobre trabalho voluntário, que foi oferecido pela
FEAC, adquiriu conhecimento sobre a área e

resolveu pôr em prática seu aprendizado. Começou com trabalhos pontuais e esporádicos,
em alguns eventos ou ações, mas sentia a necessidade de tornar aquilo algo frequente e aceitou a proposta de dar aulas de informática para
crianças e adolescentes de 7 a 15 anos. “Desde o
primeiro dia que conheci o CEAC eu achei um
máximo todo o trabalho realizado por eles, um
trabalho valioso e muito profissional. Foi incrível!”, comenta.
As classes lecionadas por Marcelo possuem
parte teórica e prática, sendo divididas de acordo com as idades dos alunos. Os mais novos
(7 a 9 anos) tem aula com duração de 1 hora,
já para os mais velhos (10 a 15 anos) as aulas

duram 1 hora e 30 minutos. Todo material usado em sala de aula foi de sua própria autoria,
contendo conteúdo e linguagem voltada aos jovens. “Nunca tinha dado aula antes, mas sempre gostei de compartilhar conhecimento com
as pessoas.”, diz.
Segundo Marcelo Bernardo, para se tornar voluntário é preciso vontade e desejo de ajudar
ao próximo, além de possuir flexibilidade e
paciência. Para ele, o trabalho voluntário tem a
seriedade de um trabalho remunerado, e o carinho pelos alunos é semelhante ao que ele tem
pela filha. “Toda vez que ajudo outra pessoa tenho a sensação de que ganho mais do que estou
doando”, conclui.

