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E

NATAL
“Nasceu-vos hoje, na cidade de Belém,
um salvador, Cristo Senhor.”
(Lucas 2-11)

is o grande anúncio que o Anjo do Senhor fez aos pastores.
Começava um novo tempo, o tempo de Deus, o tempo de
Cristo, o tempo do Natal.
O Natal só pode ser compreendido se abrirmos o nosso coração a Deus, nascido num modesto presépio de Belém, e ao irmão
mais próximo ou distante. É preciso tomarmos consciência de que
celebrar o nascimento de Jesus é viver segundo o evangelho.
Jesus no seu Natal veio trazer ao homem o que ele mais necessita: a salvação, expansiva a todos os homens. Veio transfigurá-lo,
sabendo que quando o homem for melhor será também mais feliz.
A adesão ao Menino Jesus tem que ser feita dia a dia e não
apenas na noite de Natal. Celebrar o Natal é ter com quem não se
anda bem, é vencer o egoísmo, o orgulho, amar com um amor que é
partilha, doação e serviço, é concretizarmos na vida todos os nossos
bons propósitos e sermos nova criatura.
Aproveito esse tempo para saudar toda a diretoria da Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia, os nossos queridos funcionários e todas as famílias que têm seus entes queridos sepultados nos
Cemitérios Parque Flamboyant, Aléias e Acácias. Que o Natal nos
una cada vez mais, pois somos filhos do mesmo Pai que está no céu.
A todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!
Mons. Fernando de Godoy Moreira
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Palavra do Presidente
Dezembro representa um mês importante para todos os cristãos: é
quando se comemora o nascimento
de Jesus Cristo, no dia de Natal. O
espírito natalino entra em nossas casas enchendo nosso coração de fé,
esperança e bondade e nos faz lembrar de tudo que vivemos neste ano
de 2014 para que estes sentimentos
sejam renovados para o novo ano
que se inicia. Nesta edição de Natal,
fechamos mais um ano de trabalho
desenvolvido em toda a Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia.
Na capa, trazemos uma mensagem
desta data especial e nossos desejos para todos os colaboradores.
Relembramos, na página 2, quais
foram as atividades que preparamos
de forma especial na celebração de
Finados, em novembro. As apresentações das crianças e adolescentes
da Creche Santa Rita de Cássia e
do CEAC (Cultura e Arte na Comunidade) e o encerramento do ano da
Escola para Jovens e Adultos (EJA)
oferecidas pela Comunidade no Cemitério Aléias foram destaque nas
páginas 3 e 4. Nosso ano foi cheio
de atividades e realizações. Desejamos a todos um feliz e abençoado Natal e um próspero Ano Novo
com a graça de Deus e de nossa
intercessora Santa Rita de Cássia.
Boas festas a todos
e um 2015 cheio de paz!
Boa leitura!

Presidente da Comunidade Religiosa
Santa Rita de Cássia

Programação de Finados
agrada aos visitantes
20 mil pessoas passaram pelos Cemitérios

O

final de semana dos dias 1 e 2 de novembro, quando se celebrou a data de Finados, foi agitado e movimentado desde o
começo da manhã nos Cemitérios Parque Aléias
e Flamboyant, administrados pela Comunidade
Religiosa Santa Rita de Cássia. A programação
especial contou com diversas atividades: sessões
gratuitas de quick massage (mensagens rápidas),
apresentação do quarteto de cordas ArcoBaleno
Música (com sonorização para todo o campo santo e para a nova praça adotada pela Comunidade), missas na Capela do Flamboyant e Acácias
e distribuição de pipoca e algodão-doce. A novidade que chamou a atenção de todos foi a campanha “O que eu quero fazer antes de morrer?”,
que levou o público a refletir e a expressar seus
desejos em vida escrevendo nos quadros brancos
colocados nos cemitérios.
“Desenvolvemos a programação com muito carinho para melhor acolher os visitantes
que passaram pelos Cemitérios. A campanha
‘O que eu quero fazer antes de morrer?’ adotada pela Comunidade inovou nossas atividades,
foi um sucesso e com certeza agradou a todos”,

afirma José de Vasconcelos Cunha, diretor da
Comunidade Santa Rita de Cássia.
Laurinda Moreira Santos Silva, que estava
visitando o jazigo do pai, contou que deixou sua
mensagem no painel branco assim que chegou.
“Achei ótima toda a programação oferecida para
nós, visitantes, pois este dia não é pra ser triste;
afinal estamos lembrando de alguém querido que
se foi. Tudo isso nos alegra e fica sendo mais agradável”, comentou.
Ana Rita Pueker estava visitando os jazigos
dos familiares, entre eles mãe, pai e irmãos. “Já
conhecia a programação dos Cemitérios e acho
tudo maravilhoso aqui. Está tudo nota 10 neste
ano”, afirmou.
Mauro Teodoro, que visitava os refúgios do
pai e avô, compartilha do mesmo sentimento de
Ana Rita. “Costumo vir aqui sempre e acho a Comunidade Santa Rita maravilhosa. Tudo é perfeito e me sinto muito bem aqui”, disse.
Os Cemitérios Parque Aléias, Flamboyant e
Acácias (também administrado pela Comunidade e
que fica na saída para Valinhos) receberam, juntos,
cerca de 20 mil pessoas nos dias 1 e 2 de novembro.
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Fim do ano letivo na Creche e no CEAC
As crianças encerraram o ano de 2014 com belíssimas apresentações

A

s crianças da Creche Santa Rita de Cássia e do CEAC (Cultura e Arte na Comunidade), ambos administrados pela
Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia, realizaram as apresentações de encerramento do
ano letivo no mês de dezembro.
Na Creche, a festa foi dividida em dois
dias: 11 e 13 de dezembro. “No dia 11, as crianças do Berçário 1, 2 e Maternal se apresentaram, com o tema ‘Vem brincar no circo!’ e, no
dia 13, a apresentação ‘A loja mágica do Sr. Serafim’ (baseada na obra de Rubem Alves) foi feita
pelas crianças do Infantil 1, 2 e 3. As apresentações foram dirigidas pela diretora educacional
da Creche, Valéria Ruggeri”, comentou Ruth de
Almeida, coordenadora geral da Creche Santa
Rita de Cássia.
No CEAC, a festa de encerramento aconteceu no dia 10 de dezembro, no Instituto Cul-

tural da CPFL e o tema deste ano foi esporte.
“As 90 crianças e adolescentes se apresentaram integrando as diversas oficinas que oferecemos, como ginástica, música, balé, hip
hop e percussão”, afirmou Daniela Sanseverino, coordenadora do CEAC.
Outra importante apresentação das
crianças do CEAC foi o Coral Integrado da
FEAC, nos dias 26 de novembro e 02 de dezembro, no Teatro Brasil Kirin, no Shopping
Iguatemi Campinas. “Este é o
segundo ano que participamos
do Coral da FEAC. Além das
oito canções apresentadas com
as crianças das outras entidades, o CEAC foi responsável
pela abertura cênica da apresentação”, contou Daniela.

Redes sociais

Papa Francisco e o poder das declarações
nas redes sociais
O pontífice é a personalidade mais influente do mundo no Twitter

D

e alguns anos para cá, as redes sociais
aumentaram seu número de público de
uma forma exorbitante. Com o mundo
globalizado, a internet assumiu um importante
papel de transmissão de informações e notícias
para os cidadãos. As redes sociais crescem cada
vez mais e hoje são utilizadas para divulgação
de serviços, compartilhamento de ideias e exposição de opiniões.
O Papa Francisco, durante uma audiência
na Assembleia Plenária do Conselho Pontifício
para as Comunicações Sociais, destacou a importância da Igreja no mundo da comunicação,
como nas redes sociais, para dialogar com os
homens e levá-los ao encontro de Jesus.
O site oficial do Vaticano possui algumas
redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, em diversas línguas, dentre elas,
em português, italiano e inglês. As postagens
contêm mensagens do Papa, resumos de eventos

e viagens do pontífice e cartas escritas por ele e
que são destinadas a grupos específicos.
Segundo um estudo do Twiplomacy, site
perito em analisar os líderes globais no Twitter,
cada mensagem do Papa Francisco na rede social é, em média, partilhada 11 mil vezes, quando escrita em espanhol, e 8.200, em inglês. Foi
concluído também que ele é a personalidade
mais influente do mundo, no Twitter.
No Brasil, existem várias páginas no Facebook que divulgam declarações em forma de
mensagens, supostamente, criadas pelo Papa
Francisco e matérias das ações realizadas pelo
pontífice. Frases de incentivo, reflexões bíblicas, evangelho do dia, orações e mensagens de
esperança e alegria são publicadas diariamente
mostrando que este novo Papa não é apenas a
representação máxima da santidade, mas, sim,
que é gente comum e que deseja estar cada vez
mais próximo de todos os católicos.
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Contribuir faz bem!
Destinação do Imposto de Renda é uma das formas de colaborar com a Creche

U

ma das formas de contribuir com a
Creche Santa Rita de Cássia é por meio
da doação do Imposto de Renda, seja
pessoa física ou jurídica. A destinação é feita
pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMDCA) e pode ser de até 6%.
Para quem deseja doar para o Centro Assistencial Cândida Penteado de Queiroz Martins – Creche Santa Rita, o passo a passo é bem
simples: é necessário realizar o cadastro no site
do FMDCA, selecionar a entidade, o tipo de
destinação que será utilizada (única, periódica
ou complementar) e o valor que será destinado
(o mínimo é de R$ 20,00). Após feito isso, automaticamente 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 feito até dia 30/12.
Os valores que são recebidos pelo FMDCA são repassados a diversos projetos e programas de ONG’s e OG’s inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e
que estejam registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA).

melhorias para as instituições”, comentou Ruth
de Almeida, coordenadora geral do Centro Assistencial Cândida Penteado de Queiroz Martins - Creche Santa Rita de Cássia e CEAC.
O agradecimento especial é para todos os
sócios-contribuintes: Sra. Lígia Rafull, Sra. Maria Margarida Cunha Louzada, Sra. Albertina
Azevedo de Araújo Teixeira, Sr. Pedrinho Palmito (chef da Bacalhoada Beneficente), Sr. Éttore Fredereci Neto, Sr. Ricardo Cleto, Sra. Maria
Helena de Oliveira Silva (que uniu um grupo
de amigos para contribuir mensalmente com a
instituição), as mães voluntárias do CEAC, as
famílias que participaram do mutirão de pintura da Creche e tantos outros parceiros que
contribuíram com doações de alimentos e produtos como roupas, calçados, móveis, equipamentos e utensílios para o Bazar Permanente.
O Centro Assistencial Cândida Penteado
de Queiroz Martins – Creche Santa Rita agradece também as empresas:

Parceria

Além da contribuição via Imposto de
Renda, a Creche Santa Rita e o CEAC (Cultura
e Arte na Comunidade), ambos administrados
pela Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia, possuem colaboradores que contribuíram
ao longo de todo o ano de 2014 com doações e
trabalho voluntário.
“Nós, da Creche e do CEAC, agradecemos pela parceria dos colaboradores neste ano
e esperamos continuar trabalhando em conjunto no ano de 2015 para conquistar outras

A Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia
possui desde outubro duas páginas na rede social Facebook para mostrar o trabalho que vem
sendo desenvolvido diariamente nos Cemitérios
Aléias e Flamboyant e na Creche Santa Rita de
Cássia e CEAC (Cultura e Arte na Comunidade).
Convidamos você, leitor, para curtir, divulgar e
acompanhar as ações postadas por nós. Para
encontrar as páginas, basta digitar no campo
“busca” Comunidade Religiosa Santa Rita de
Cássia Campinas e Creche Santa Rita de Cássia.
Em breve estarão também no Instagram.

EJA

Alunos da Comunidade
recebem certificado
de conclusão de curso
As aulas são oferecidas
em parceira com a Fumec

A

Comunidade Religiosa Santa Rita
de Cássia oferece aos seus funcionários, desde 2007, aulas de alfabetização e complemento educacional em
parceria com a Fundação Municipal para
Educação Comunitária (Fumec).
No dia 16 de dezembro, ocorreu a
formatura da EJA (Educação para Jovens
e Adultos), quando todos os concluintes da Fumec receberam o certificado de
conclusão de curso. Os funcionários da
Comunidade Santa Rita, Claudia Cardoso Barreto, auxiliar de limpeza, e Leandro
Ramos, sepultador, também se formaram
e concluíram o curso.
“É uma alegria muito grande perceber que esses alunos subiram um degrau
no conhecimento da leitura e da escrita.
Espero que isso seja apenas o começo
para novas e melhores oportunidades na
vida”, comentou Raquel de Oliveira Pinto,
professora da EJA.
Os funcionários formandos
Leandro e Claudia

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
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