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Nossos dois Pais
Todos nós temos dois pais. A eles devemos muito amor e
muita gratidão. É o que eles esperam de nós

O

primeiro pai que temos é o Pai eterno, o nosso Pai divino. Pai que cuida de
nós com o melhor carinho. Ele quer a nossa felicidade e nos protege em todos os momentos de nossas vidas. Este Pai nos mostra o bom caminho, nos
mostra os seus ensinamentos e seus mandamentos para nossa alegria e felicidade. Se
andarmos seguindo a este Pai, tudo de bom acontece em nossas vidas. Mas este Pai
respeita a nossa liberdade e é aí que muitas vezes o homem se perde, pois a natureza humana é muito frágil e facilmente se deixa levar por caminhos errôneos. Mas o
Pai está sempre de braços abertos para nos acolher, como acolheu o filho pródigo.
Este Pai não guarda mágoa de ninguém, ele sabe perdoar a todos, por isso a nossa
gratidão é eterna pelo Pai celestial.
O segundo pai que temos no mundo é o nosso pai humano.
A ele também temos de ser agradecidos, pois apesar de ser
humano, faz de tudo por seus filhos. Levanta cedo, vai para
o trabalho, alimenta-se mal, mal ganha para sustentar a sua
família, sacrifica-se para que nada falte aos seus filhos:
alimento, roupas, calçados, escolas, saúde, esporte e tudo mais.
Como os pais gostam de ver seus filhos sempre alegres e
felizes! A alegria dos pais é verem seus filhos realizados e
crescerem na vida. Se os pais amam tanto seus filhos, amor com
amor se paga.
Agora é a hora de sabermos se somos agradecidos aos nossos
pais. Quando estão dando tudo para nós, fruto do seu trabalho, os
filhos estão contentes. Eles nos dão tudo, casa, comida, carro, roupas
e nós os consideramos o melhor pai do mundo.
Nós só temos certeza de que somos gratos aos nossos pais quando eles
estão idosos e precisam do nosso carinho e da nossa ajuda. É nessa hora que
muitos filhos se esquecem de seus pais, se esquecem de todos os sofrimentos
que seus pais passaram para que seus filhos fossem felizes. Agora é a hora
da gratidão, a hora que nossos pais precisam de nós. Não basta dar a eles um
presentinho. Isso não significa nada. O que realmente eles querem é amor e
gratidão. É isso que você tem dado aos seus pais?

Monsenhor Fernando de Godoy Moreira
Presidente da Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia
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Ser pai é uma dádiva

P

ai de Simone e Leandro,
o encarregado de manutenção dos Cemitérios
Flamboyant e das Acácias, José
Adnilson Silvestrin, afirma que
a família é o bem mais importante de nossas vidas. O profissional, que tem 56 anos, atua há
sete anos na Comunidade e se
orgulha dos dois netos que tem:
Matheus e Leandrinho. “Moramos perto e tentamos nos ver
todos os dias. É uma alegria
muito grande ter a união da família”, conclui.

Acima, Silvestrin (de chapéu),
com os filhos e a esposa.
E, ao lado, os netos Matheus
e Leandrinho que são
a alegria do avô

Educação

Alunos da EJA estudam gestão de
resíduos sólidos

A

Comunidade Santa Rita oferece aos
seus funcionários e aos prestadores
de serviços de outras empresas ou
residências próximas dos cemitérios a oportunidade de retomarem os estudos por meio
do programa EJA – Educação de Jovens e
Adultos. A atual turma – que no momento é
formada apenas por funcionários da Comunidade – estuda, além do currículo estabelecido,
a gestão de resíduos sólidos.
A professora da turma Lídice Ferreira,
contou que o objetivo do projeto temático é
conhecer mais sobre o trabalho ambiental da
Comunidade por meio da experiência e do
convívio. “Queremos engajá-los ainda mais
no espírito comum da Comunidade, que
segue as normas de Licença de Operação,
orientada pela empresa EcoInfinity, e trans-

formá-los em agentes multiplicadores no
processo de gestão dos resíduos provenientes
do seu trabalho”, explica a professora.
“Após trabalhar os conceitos em sala
de aula, acompanhamos os alunos em um
dia de campo, quando eles mostram na prática de suas atividades quais tipos de lixo
são gerados. A grande maioria do material
já é reciclado ou reaproveitado corretamente; vamos focar em alguns ajustes pontuais”,
finaliza a engenheira ambiental Safiri Ruiz
Sanfelisse, da EcoInfinity.
O programa EJA é uma iniciativa realizada em parceria com a FUMEC – Fundação
Municipal para Educação
Comunitária – uma fundação
pública vinculada à Secretaria
Municipal de Educação.

Novo site da Comunidade

O

novo site da Comunidade Religiosa Santa
Rita de Cássia está no ar! Depois de um
período de desenvolvimento, a fim de deixá-lo mais moderno e dinâmico, a ferramenta está
à disposição da população. No site você encontra
um pouco da história dos cemitérios Parque Flamboyant, Parque das Aléias e Parque das Acácias,
além de detalhes sobre a Comunidade e do trabalho
em torno da educação ambiental que é desenvolvido. Também é possível checar os horários de sepultamentos, comprar coroa de flores e assistir ao velório online. Fique por dentro de todas as novidades!
Acesse: www.comunidadesantarita.com.br.

Para saber mais sobre o programa, acesse: www.fumec.sp.gov.br ou
ligue para (19) 3234-1906.
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