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O Dia dos Pais se aproxima, quero sau-
dar a todos na pessoa do Pai Celestial, 
que é o nosso Pai Maior, que nos criou 

e nos ama.
Jesus nos fala do Pai: Eu e o Pai somos um 

(J.10-30), este versículo mostra a divindade de 
Jesus Cristo; Ele é igual ao Pai e a seguir nos 
diz: O Pai está em mim e eu no Pai. (J.10-38).

Felipe disse a Jesus: mostra-nos o Pai.
Respondeu Jesus: Felipe aquele que me 

vê, vê o Pai também (J.14-9).
O mundo precisa saber que amo o Pai e 

procedo como o Pai me ordenou (J.14-31).
Se alguém me ama, guarda a minha pala-

vra, e o meu Pai o amará (J.14-23).
O amor de Deus é muito grande por to-

dos nós, e aquele que recebe o nome de pai 
aqui na Terra tem que imitar o Pai do céu e a 
Jesus, que é nosso Pai.

O amor de Deus é sem limites pois Deus 
enviou o filho ao mundo para que o mundo seja 
salvo por ele (J.3-17).

O melhor modo de comemorarmos o 
Dia dos Pais é rezar por eles a oração que o 
Senhor nos ensinou:

Pai Nosso, que estais nos céus, santificado 
seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, 
seja feita a Vossa vontade, assim na terra como 
no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não 
nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do 
mal. Amém.    

 
Meu abraço a todos os pais.

Monsenhor Fernando de Godoy Moreira, 
presidente da Comunidade Religiosa 

Santa Rita de Cássia

O Primeiro Pai
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Palavra do Presidente

No segundo domingo de agosto, 
neste ano no dia 14, iremos cele-
brar o Dia dos Pais. Os pais são os 
heróis de todas as crianças e se 
tornam uma referência por toda a 
vida. E para homenagear os pais 
da nossa Comunidade Religiosa 
Santa Rita de Cássia, solicitamos e 
recebemos de nossos funcionários 
diversas fotos especiais com seus 
filhos, em momentos de alegria e 
união e as publicamos, nestas pá-
ginas 2 e 3. Somada a estas belas 
imagens, temos também – na nos-
sa capa – uma mensagem dedica-
da à data tão importante. Como 
novidade, trazemos nesta edição, 
informações sobre os atendimen-
tos de confissão e aconselhamen-
to espiritual, que passam a ser 
disponibilizados nas dependên-
cias da Comunidade. E mais, para 
melhor atender aos visitantes dos 
cemitérios Aléias e Flamboyant e 
também aos moradores da região 
do Gramado, iniciamos em julho a 
construção de mais uma banca de 
flores, agora na calçada do Flam-
boyant. Confira os detalhes na pá-
gina 4. 
Desejamos a todos um abençoado 
Feliz Dia dos Pais e que São José, 
esposo de Maria e pai de Jesus, 
continue olhando por todas as fa-
mílias. 
Boa leitura.

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

Expediente

Presidente da Comunidade Religiosa 
Santa Rita de Cássia

Comunidade em Foco
Jornal da Comunidade Religiosa Santa Rita  
de Cássia

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

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

Jornalismo: Newslink
Raquel Mattos – MTb 26.865

Textos: Camila Lopes – MTb 76.835

Diagramação: Mauro A. Kasi

Fotos: Arquivo da Comunidade

filhosePais
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A ACN (Aid to the Church in Need), em português Ajuda à Igreja que Sofre, é uma Funda-
ção Pontifícia (fundada em 1947), que tem por missão apoiar projetos de cunho pastoral 
em países onde a Igreja Católica está em dificuldades, quer pela perseguição religiosa 
por causa de guerras e revoluções, quer pela miséria.
São 140 países, incluindo o Brasil, que possuem projetos apoiados pela ACN e benefi-
ciam mais de 60 milhões de pessoas todos os anos, graças aos mais de 600 mil benfei-
tores espalhados pelo mundo.

Você conhece?

No mês dedicado aos pais, a Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia  
presta uma singela homenagem a estes grandes homens, com imagens e lembranças  
de momentos preciosos para cada um deles. A todos os que conhecem os desafios  
e a alegria de ser pai, os nossos parabéns!
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Nova floricultura no Flamboyant
O espaço será inaugurado até novembro

Desde julho deste ano, Monsenhor Fernando de Godoy 
Moreira, presidente da Comunidade Religiosa Santa 
Rita de Cássia, está atendendo confissões, direção espi-

ritual e aconselhamento religioso, no prédio da administração 
do Cemitério Aléias, administrado pela Comunidade.

Os atendimentos são feitos às sextas-feiras, entre as 9 e 12 
horas, mas caso seja necessário poderá ser ampliado para outros 
dias. Para aqueles que desejarem agendar um horário, entrar em 
contato pelo telefone (19) 3251.7618. 

Novos atendimentos  
na Comunidade
Confissões, direção espiritual e aconselhamento 
religioso, às sextas-feiras, no Aléias

A Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia oferece durante 
o final de semana (sábado e domingo) em comemoração ao 
Dia dos Pais, plantão de limpeza de placas e de localização de 
jazigos para os visitantes.

Você sabia?

A Comunidade Religiosa Santa Rita de 
Cássia iniciou no dia 15 de julho os 
trabalhos para construção de uma nova 

banca de flores, localizada na entrada do Cemi-
tério Flamboyant. 

“Atualmente, o cemitério já possui uma 
floricultura interna, mas viu-se a necessidade 
de um espaço maior, com uma capacidade de 
venda superior a atual”, explica Antonio Mar-
chini, gerente da Comunidade.  

Até o momento de fechamento desta edi-
ção do Jornal, foi realizada a fundação do ter-
reno, que dará sustentação e segurança para 
a construção. A previsão de finalização é até 
o feriado de Finados (em 2 de novembro). As 
bancas reativadas do cemitério Aléias estão em 
funcionamento desde maio. 

Inverno florido
O lindo e florido ipê-rosa – que tem mais de  

15 anos – encantando os visitantes do Cemitério 
Flamboyant em uma manhã do mês de julho


