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Maria
Mãe de Deus
V

ivemos em abril, a Paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi também a paixão de Nossa Senhora com todos os seus
sofrimentos. Jesus disse a sua mãe: “Mulher, eis aí
o teu filho” e depois disse ao seu discípulo: “Eis
tua mãe” e a partir daquele momento o discípulo
recebeu-a em sua casa.
Mateus 27-55-56, Marcos 5-40-41 e Lucas
23-49 falam de muitas mulheres no Calvário,
à distância, mas Jesus se dirige pessoalmente
a sua mãe, num simbolismo profundo. Assim
chegada a hora de Jesus, é também a hora de
Maria (João 2-4) assumir o seu papel de nova
Eva (Genêsis 3-15) na obra redentora. Por outro lado, ela é a mulher que simboliza a Igreja
(Apocalipse 12,1-18), a mãe dos discípulos de
Jesus representados no discípulo amado, o qual
a acolheu em sua casa.

Não foi fácil para Maria ser Mãe de Deus.
Sofreu ao ver a morte de seu Filho.
O profeta Simeão no templo de Jerusalém
lhe diz: “Uma espada transpassará tua alma”.
Maria acompanhou Jesus na flagelação e crucificação, na perseguição de Herodes, na fuga
para o Egito, na perda de seu filho aos 12 anos,
na peregrinação a Jerusalém, na morte e sepultamento de Jesus.
Como está no evangelho, João a recebeu
em sua casa e é o que todos nós temos que fazer acolhendo Maria em nossas vidas, seguindo
seus passos. Ela nunca abandonou Jesus e se fez
presente aos pés da cruz.
E nós, quantas vezes nos distanciamos de
Jesus?
Maria é um convite permanente a todos
nós, para que O sigamos, assim como ela o fez.

Esse mês de Maio é o mês das mães. Que
todas possam ser outras Marias no seguimento
de Jesus.
Quero felicitar todas as mães, neste dia
maravilhoso. Mãe é tudo em nossas vidas e por
mais que agradeçamos o benefício que ela nos
deu, ainda assim, esse amor não tem preço que
o pague.
Quero abraçar e beijar todas as mães com
o carinho do meu coração.
Feliz Dia das Mães!
Mons. Fernando de Godoy Moreira
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Palavra do Presidente
Maio é de dupla celebração para todos da Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia. Além do Dia das
Mães, comemorado no segundo domingo do mês, no dia 22 celebramos
o dia da padroeira de nossa Igreja e
a santa que batiza o nome de nossa
Comunidade: Santa Rita de Cássia.
Relembramos na página 3, um pouco de sua trajetória de vida e entrega
ao próximo, além da programação
especial que está sendo preparada
para os fiéis da Santa dos Casos Impossíveis. Para a outra data importante deste mês, Dia das Mães, mulheres que zelam incessantemente
por seus filhos junto à Maria, mãe de
Jesus Cristo, trazemos várias homenagens. Em uma delas, as crianças
e adolescentes da Creche Santa Rita
e do CEAC (Cultura e Arte na Comunidade) foram os responsáveis
por traduzirem em palavras o amor
e a importância de suas mamães.
Trazemos também nesta edição do
Jornal Comunidade em Foco, na página 2, as atividades que estão sendo realizadas nos Cemitérios Aléias
e Flamboyant visando à prevenção
da saúde dos funcionários, como a
distribuição gratuita da vacina contra a gripe. Podemos conferir ainda a
programação festiva do primeiro semestre da Creche Santa Rita: Festa
Junina, Dia da Família e a Feijoada
Beneficente e as ações que estão
sendo feitas pelos alunos do CEAC,
como o grafite do muro externo da
instituição.
Desejamos um abençoado Dia das
Mães a todos e permanecemos sob
a proteção de Santa Rita de Cássia.
Boa leitura!

Presidente da Comunidade Religiosa
Santa Rita de Cássia

Vacinação contra gripe: um cuidado a mais
A Comunidade Santa Rita oferece
gratuitamente para seus funcionários

E

m maio, o Ministério da Saúde irá realizar
em todo o Brasil a Campanha de Vacinação
contra a gripe. Para o grupo prioritário que
compreende crianças de seis meses a cinco anos,
pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, indígenas, gestantes, puérperas (mulheres com
até 45 dias após o parto), população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas
portadoras de doenças crônicas não transmissíveis
ou com outras condições clínicas especiais, a vacinação é oferecida gratuitamente nos postos de saúde.

Essa vacina previne que a pessoa contraia
os três subtipos do vírus da gripe: Influenza A
(H1N1); Influenza A (H3N2) e Influenza B.
Há quatro anos a Comunidade Religiosa
Santa Rita de Cássia oferece de forma gratuita
para todos os seus funcionários, independente
da idade, a vacina contra a gripe. “Essa prática tem como objetivo prevenir que nossos
funcionários que ficam expostos nos campos
santos durante os meses mais frios, como junho e julho, contraiam o vírus. Este é mais um
cuidado que a Comunidade oferece a todos”,
afirma Sonia Pelispre, supervisora de Relações
Humanas.

Cemitério

Vocação em ajudar o próximo
Finanças pessoais foi tema de palestra ministrada pelo casal Paulo e Janda

O

çarmos falando sobre a ecos funcionários dos Cenomia”, contou Paulo.
mitérios Aléias e Flamboyant, administrados
Durante o encontro,
Paulo abordou diversos assunpela Comunidade Religiosa Santa
Rita de Cássia, participaram em
tos sobre o tema escolhido: os
juros e como eles podem afetar
duas turmas, no final de 2014, de
o dia a dia da população, o que
palestra sobre finanças pessoais
conduzida pelo casal Paulo Dané a taxa Selic, gastos e dívidas,
tas e Janda Montenegro, paroquiacomo gerar receita e o que
nos da Igreja Santa Rita de Cássia.
pode se tornar uma alternativa
a mais de renda e qual o camiPaulo é economista e con- O casal de paroquianos Paulo e Janda.
tador e Janda é assistente social e o casal é memnho para o sucesso financeiro e pessoal, além de
um panorama sobre o momento econômico atual
bro da pastoral Pré-Matrimonial e Ministros da
do Brasil. “Nosso objetivo é poder ajudar o próxiEucaristia da Santa Rita. “A pedido do Monsenhor
Fernando conversamos com a Silvana, psicóloga
mo e dividir com eles nossas informações e o talenda Comunidade, e tentamos identificar qual tema
to que Deus nos deu. Ficamos muito alegres com o
poderíamos trabalhar com os funcionários. Checonvite e esperamos continuar com esse trabalho
nos Cemitérios”, afirma o casal.
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Ações preventivas são contínuas
Saiba quais as medidas tomadas pela Comunidade contra a dengue

D

e acordo com o Departamento
de Vigilância em Saúde (Devisa) de Campinas, até o dia 2
de abril, a cidade registrava a marca de
14.901 casos confirmados e três mortes causadas pela dengue. Com estes
índices, Campinas registrou o segundo maior número de infectados pela
doença na história.
A Comunidade Religiosa Santa
Rita de Cássia adotou como regra desde 2008 o cuidado e a prevenção durante todo o ano para afastar a criação do
mosquito Aedes aegypti, transmissor da
dengue. Porém, durante o período epidêmico, que ocorre após os períodos de
chuva nos primeiros meses do ano, as
orientações são reforçadas para todos os
funcionários.
Segundo os encarregados de campo, Níger de Pádua Ferreira e Wilson Gomes Ferreira, as medidas são necessárias
e realizadas 100% para contribuir com a
diminuição da doença.

Confira algumas medidas que são tomadas pela Comunidade contra a proliferação da dengue:
• Os vasos com flores são colocados e fixados sobre
a grama e não mais plantados como antes para
não acumular água;
• São colocadas cascas de pinus em todos os vasos
para não acumular água;
• O velário (onde são depositadas as velas) é coberto
e colocado areia em volta;

• Os sacos de lixos são furados e retirados todos os dias;
• As calhas são limpas todos os meses;
• Os vasos das flores são furados na parte inferior;
• Após as flores murcharem e secarem, elas são retiradas pelos funcionários;
• Caixas d’água são mantidas sempre fechadas.

Padroeira

22 de maio: dia de celebrar Santa Rita de Cássia
A santa é considerada padroeira dos casos impossíveis

D

ia 22 de maio comemora-se o
Dia de Santa Rita de Cássia.
Nascida em Roccaporena, próxima de Cássia, na Itália, em maio de 1381,
Rita Lotti casou-se aos 12 anos e teve
dois filhos que morreram ainda jovens.
Após a morte de seu marido e de seus filhos, Santa Rita entrou para o convento
por um milagre já que as portas estavam
trancadas e tornou-se religiosa passando
a dedicar-se especialmente em cuidar de
irmãs doentes e a aconselhar pecadores.
Santa Rita faleceu de tuberculose,
no dia 22 de maio de 1457, aos 76 anos,
no Convento das Agostinianas, na Itália.
Por causa dos milagres ocorridos graças
à sua intercessão, recebeu na Espanha

o título de santa dos casos impossíveis.
Foi canonizada em 24 de maio de 1900
por Leão XII e em 1946, construída uma
nova basílica em Cássia, onde se encontra seu corpo incorrupto.
É considerada também protetora
absoluta das mães e esposas que sofrem
pelos maus tratos dos maridos.
A festa de Santa Rita de Cássia,
conhecida pela distribuição de rosas
vermelhas, reúne cerca de 20 mil fiéis que vão fazer seus pedidos aos pés
da Santa. Para o dia 22, sexta-feira, as
missas especiais irão acontecer nos horários das 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h e
19 horas. A festa também contará com
praça de alimentação e bazar.
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Data
mais que

10 crianças e adolescentes
da Creche e do CEAC prestam
homenagem para suas mães

especial

E

m 2015, 10 de maio será um dia especial no calendário dos brasileiros. Será comemorado nesta data
o Dia das Mães: mulheres que batalham
diariamente para oferecer o melhor para
seus filhos e que os colocam sempre em
primeiro lugar. E para homenageá-las,
nada melhor que as próprias crianças e
adolescentes da Creche Santa Rita de
Cássia e do CEAC (Cultura e Arte na Comunidade) para isto. Desejamos a todos,
um feliz Dia das Mães!

Os filhos da Creche Santa Rita
Gosto muito
da minha mãe
e dos momentos
que passamos
quando estamos
em casa ou
saímos. Brincamos
de várias brincadeiras
juntos, como pega-pega e
esconde-esconde.
Luan Mateus Silva Cruz
tem 5 anos e é filho da Rose

Minha mãe é legal
e o que mais gosto é
de brincar com ela e
com minha irmã e de
assistir filme juntas.
Geovanna Moia Dias é
filha da Paulinha e tem
4 anos

Quando
estou com a
minha mãe,
nós gostamos de
comer chocolate e
dormir juntos. Ela é
muito divertida.
Júlia Perissato é filha da Cida
e tem 5 anos
Eu adoro quando minha
mãe dorme comigo, brinca de
bicicleta e compra as coisas
que eu peço para
ela.
Bruno Lima
Fernandes tem
5 anos e é
filho da Érica

Minha mãe é muito alegre e nos divertimos
quando brincamos juntos de pega-pega e no
balanço, fazemos atividades de pintura e da
hora do banho que é muito legal.
Caíque Santos Silva tem 5 anos
e é filho da Solange
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Os filhos do CEAC
Minha mãe é divertida e ela sempre
conversa comigo para saber o que está
acontecendo, se eu estou feliz ou não.
Gosto muito de tê-la por perto e o que
mais admiro nela é o caráter e a beleza.
Minha vida sem ela não seria a mesma.
Felipe Pedroza é filho da Nilza e tem 12 anos
Amo minha mãe porque tudo que ela pode me
dar, ela dá. Mesmo quando eu faço bagunça
e ela fica brava, sei que no fundo ela também
me ama. O mais fascinante da minha mãe
é o amor dela por mim. Sem ela, seria um
pesadelo.
Graziela Moura de Azevedo tem 10 anos
e é filha da Dulcinéia
Minha mãe é também minha
amiga. Curtimos vários momentos
juntos, inclusive meu aniversário
que ela já está preparando o que
vamos fazer. O que mais gosto nela
é o sorriso e a sua felicidade.
Bruno Henrique de Sousa Joaquim
tem 6 anos e é filho da Júlia
Quando eu crescer quero ser
trabalhadora assim como minha mãe.
Ela é carinhosa, conversa muito
comigo e me ajuda nas lições de
casa. Adoro o jeito dela.
Ana Júlia da Paz Fernandes
é filha da Lucia e tem 8 anos

Eu e minha mãe adoramos
sair juntos para ir ao
shopping ou para casa da
minha avó. Ela cuida muito
bem de mim e da minha irmã
e é carinhosa com a gente.
Bruno Alves Landim
tem 8 anos e é filho da Andreia
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Creche Santa Rita e CEAC
realizam Festa Junina
Renda da festa é revertida para melhorias na instituição

N

o dia 13 de junho, a Creche Santa
Rita de Cássia irá realizar a edição de 2015 da Festa Junina, com
a participação das crianças e adolescentes
da Creche e do CEAC (Cultura e Arte na
Comunidade), administradas pela Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia.
O arraial irá contar com apresentações de danças caipiras dos alunos,
barracas de bebidas e comidas típicas,
brincadeiras e bingo. Em 2014, 400
pessoas participaram da festa, entre famílias e convidados. Toda a renda arrecadada é revertida para melhorias na
própria instituição.

Bons momentos da Festa Junina de 2014

Encontro marcado!
A Festa da Família reúne e fortalece o contato entre familiares e escola

T

Em 2014 o encontro reuniu 130 pessoas

radição na Creche Santa Rita de Cássia, mantida pela Comunidade
Religiosa Santa Rita de Cássia, a Festa da Família irá acontecer no dia
15 de maio, em sua primeira edição de 2015.
O encontro que é realizado há quatro anos reúne os familiares das crianças que são convidados a conheceram os espaços da Creche e a participarem
de atividades oferecidas neste dia especial, que deseja reforçar os laços e a
parceria entre escola e família.
Lanche coletivo, contadores de histórias, ateliês de pintura, teatro, brincadeiras e jogos são algumas das atrações programadas pela equipe. A edição de
2014 reuniu cerca de 130 pessoas e a expectativa para este ano é receber 160.
Atualmente a Creche Santa Rita de Cássia atende gratuitamente 165
crianças de quatro meses a seis anos, sendo a maioria moradora dos bairros
Vila Brandina, Jardim São Fernando e Jardim Paranapanema. São oferecidas
atividades lúdicas, pedagógicas, jogos, brincadeiras, atividades esportivas,
artísticas e culturais, possibilitando que todos ampliem e desenvolvam seus
conhecimentos.

Feijoada
A tradicional Feijoada realizada pela Creche Santa Rita de Cássia acontece neste ano no dia 21 de junho. Serão
feitas, em média, 200 porções que servem duas pessoas e tem como acompanhamento arroz, couve e farofa
para serem retiradas na instituição. A venda é feita até o dia anterior na Creche Santa Rita (3252.6531), no CEAC
(3255.1144), na Igreja (3252.2261), nos Cemitérios Aléias e Flamboyant (3251.7618), no Acácias (3231.8490) e
com os diretores da Creche (99778.3134).
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Hora de refletir
Alunos do CEAC discutiram sobre os direitos das crianças e adolescentes

E

m 24 de março, nove crianças e adolescentes do CEAC (Cultura e Arte
na Comunidade), administrado pela
Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia,
participaram da Conferência Regional (região
leste) de Campinas, no Instituto Padre Haroldo. O tema trabalhado pelo grupo foi “Participação Social”.
Após a Regional, os alunos participaram
também da 10ª Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, nos dias
13, 14 e 15 de abril. O tema do encontro foi
“Política e Plano Decenal dos Direitos Huma-

nos de Crianças e Adolescentes – fortalecendo os Conselhos dos Direitos da Criança e do
Adolescente”.
Segundo Daniela Sanseverino, coordenadora do CEAC, a participação no evento não é
obrigatória, mas considerada importante para
as crianças e adolescentes, pois o espaço é de
discussão das políticas públicas voltadas à infância e juventude. “Eles devem se habituar a
frequentar esses espaços de reflexões para que
se tornem cidadãos críticos, saibam reivindicar os seus direitos e exerçam os seus deveres
perante a sociedade”, afirma.

Quase
pronto!
A pintura externa do muro
do CEAC será finalizada
neste mês

D

esde o mês de março, um ano
após o início da oferta da oficina de grafite, as crianças e
adolescentes do CEAC (Cultura e Arte
na Comunidade) são os responsáveis,
juntamente com o professor, Marcio
Roberto Machado, pela pintura externa do muro da instituição.
A arte que está sendo grafitada
por 30 alunos foi desenvolvida por
Marcio e envolve diversos segmentos,
como esporte e música. “As crianças
estão adorando grafitar o muro externo, pois eles utilizam outros recursos
que não usavam nas aulas. E vendo o
resultado, eles se animam ainda mais.
A finalização está prevista para a segunda quinzena de maio”, afirma Daniela Sanseverino, coordenadora do
CEAC.
O grafite é considerado uma
arte de rua, baseado em desenhos e
as figuras são elaboradas e coloridas
para representar o que o artista deseja
mostrar. É uma manifestação artística
muito valorizada no Brasil e em diversos países.
O projeto CEAC atende diariamente e gratuitamente, no contraturno escolar, 97 crianças e adolescentes,
na faixa etária de 6 a 14 anos.
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A razão de viver
Sirlene é mãe de Samuel e trabalha há quase oito anos na Comunidade

S

irlene Oliveira França tem 40 anos e há
três anos se tornou mãe. Seu filho se chama Samuel Junior e, como ela afirma inúmeras vezes, ele é sua razão de viver. Mãe e pai
ao mesmo tempo, ela conta que ser mãe é um
sentimento único e que nunca se arrependeu
de ter engravidado. “Tive um relacionamento
de quatro anos com o pai do Samuel, mas desde que ele nasceu, o pai não teve participação
nenhuma em nossas vidas”, comenta.
Natural de Cansanção, na Bahia, Sirlene
chegou no estado de São Paulo quando tinha
13 anos para estudar e trabalhar e, desde então,
não tem nenhum familiar por perto, a não ser os
amigos que conheceu ao longo dos anos. “Hoje,
minha família é o meu filho e os amigos que fiz
aqui na Comunidade, onde sou encarregada da
lanchonete e trabalho há quase oito anos”.
Embora as dificuldades sejam muitas,
Sirlene afirma que as tira de letra. “Ser mãe
e pai não é fácil. A maior dificuldade que sinto é não ter um apoio. Eu sou tudo para ele
e qualquer coisa que eu faça ele tem que estar comigo. A cada dia a gente aprende um
pouco. Eu caio, mas quando me levanto, sou
mais forte e apesar de tudo isso, as alegrias
são maiores que as tristezas”, conta.

Acima, Sirlene com seu filho Samuel, e na foto ao lado
junto com a equipe Café Aléias e Café Flamboyant.

Para ela, o sentimento de ser mãe não se
explica com palavras: “é um amor incondicional. A gente só consegue entender quando se
torna mãe, sente o bebê se mexendo na barriga
e depois que nasce. Ele é minha alegria, meu
tudo e minha razão”.

A Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia informa que estão abertas vagas operacionais e administrativas.
Os interessados podem entregar currículo na recepção do prédio administrativo da Comunidade (Cemitério Aléias)
ou enviar para o email silvanabassetto@comunidadesantarita.com.br

