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Natal do Senhor:

Deus visita a humanidade – Deus Se abrevia!
Deus-conosco, Emanuel. Ele saiu para chegar até nós e transformar a alegria de Deus
em alegria nossa. O Natal é festa da alegria,
da luz, da ceia, da confraternização.
Deus vem e, com a sua visita, faz-Se
nosso Caminho. Agora é nossa vez de responder, visitando e anunciando a alegria de
Deus. O Natal nos lembra que somos Igreja
em saída, missionária, a exemplo do Missionário Jesus, o Enviado do Pai.
Quando nos reunimos em Seu nome,
Ele nasce em nosso meio; nasce sempre de
novo na Eucaristia; nasce quando a Sua
Palavra se faz carne em nossa vida; nasce
nas relações de solidariedade, fraternidade,
compaixão, misericórdia, perdão. O Natal
do Senhor pede acolhimento. Cuidemos do
Menino Jesus; que Ele cresça; que a paixão
de Deus seja nossa paixão.
“O Verbo abreviou-se. O próprio Filho é
a Palavra, é o Logos: a Palavra eterna fez-Se
pequena; tão pequena que cabe numa manjedoura. Fez-Se criança, para que a Palavra
possa ser compreendida por nós. Desde então
a Palavra já não é apenas audível, não possui

somente uma voz; agora a Palavra tem um
rosto, que por isso mesmo podemos ver: Jesus
de Nazaré” (VD 12, Papa Bento XVI).
Quero, finalizando, recordar que Natal sem Missa não é Natal. O Natal requer
Santa Missa. O Presbítero celebra o Natal,
o nascimento de Jesus na Sagrada Eucaristia! De fato, em cada Santa Missa Ele vem a
nós em aparência humilde; diariamente Ele
desce do seio do Pai sobre o Altar nas mãos
do sacerdote. A Igreja agradece o dom da
vida Sacerdotal. Eu agradeço aos Presbíteros todo o esforço em celebrar com atenção, dedicação e entrega o Natal do Menino
Jesus na Santa Missa. O Menino de Belém
saberá dar-lhes o cêntuplo.
Feliz Natal a você e sua Família. Bênçãos para 2020.
Dom João Inácio Müller

Arcebispo da Arquidiocese de Campinas
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A

proxima-se a festa da maior visita
que a humanidade recebeu: a visita
do Filho de Deus. Segundo S. Francisco de Assis, Natal é a “Festa das festas”
porque Deus se irmanou com a humanidade, através de nossa Senhora, que ‘tornou
nosso irmão o Senhor da Majestade’. Isto
aconteceu porque Deus é amor e ama profundamente a humanidade. A humanidade é a paixão de Deus. Deus é apaixonado
por nós! Ao fazer-Se gente, pessoa humana,
nascendo como criança, escolhendo ter um
pai e uma mãe, Deus revelou que é apaixonado pela humanidade: ‘Pois Deus amou de
tal forma o mundo, que entregou o seu Filho
único, para que todo o que nele acredita não
morra, mas tenha a vida eterna’ (Jo 3,16).
Nós somos queridos por Deus! O nascimento do Senhor revela a grandeza e a dignidade de cada pessoa humana, criada à imagem e semelhança do Criador. Se Deus se fez
humanidade é porque a humanidade - cada
pessoa - tem inestimável valor. Na humanidade de Jesus revela-se o mistério de nossa
humanidade. Ele veio anunciar e revelar nossa identidade de filhos e filhas de Deus.
O nascimento de Jesus aproximou o
céu e a terra. Deus fez morada entre nós.
Por isso Jesus disse: ‘o Reino de Deus está
entre vós’. Deus desceu à nossa morada. É
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Palavra do Presidente

Natal é o Cristo entre nós
Todo ano celebramos o Natal de Cristo
e o nosso Natal, celebrando a festa da humanidade de um Deus que vem para nos
salvar, nascendo num humilde presépio e
se igualando a cada um de nós, porém não
tendo pecado porque é Deus.
No seu nascimento os anjos cantavam:
Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na
terra aos homens por ele amados.
A seguir os anjos dizem aos pastores:
Não tenham medo! Eu vos anuncio uma
grande alegria, que será para todo o povo.
Hoje na cidade de Davi, nasceu para vós um
salvador, que é o Cristo Senhor.
Nesta edição do nosso Jornal, trazemos
um resgate de como foi o Dia de Finados,
com fotos dos momentos mais emocionantes. Temos também imagens inesquecíveis
e que ficarão guardadas para sempre em
minha memória da missa e do almoço que
recebi em homenagem aos meus 60 anos
de sacerdócio. Tristemente, comunicamos
o falecimento de nosso amigo Toninho Belucci, que agora está com o nosso Pai Celestial. Trazemos nossa seção de Saúde e,
ainda, um convite para uma missa especial,
celebrada pelo nosso arcebispo, no dia 22
de dezembro aqui, na Capela de Todos os
Santos, no Flamboyant.
Então, reafirmo que Natal é o Cristo que
nasce entre nós, é a luz que veio ao mundo anunciada pelos profetas, é o príncipe
da paz, a luz das luzes. Reinava no mundo
a escuridão com o advento de Cristo, a luz
domina as trevas, para que vivamos na luz.
Feliz Natal a todos.

Presidente da Comunidade Religiosa
Santa Rita de Cássia

Lembranças e saudade de
quem não é esquecido

C

erca de 20 mil pessoas estiveram nos
cemitérios administrados pela Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia –
Flamboyant, Aleias e Acácias – no Dia de Finados 2019. As missas aconteceram durante todo
o dia 2 de novembro nas capelas do Flamboyant
e do Acácias. Ao mesmo tempo, no Flamboyant
e no Aleias, a programação envolveu os colaboradores da Comunidade, que estiveram a postos

proporcionando acolhimento a todos os visitantes. Destaque para a Campanha do Abraço,
que surpreendeu e ofereceu conforto a quem
aceitou receber, gratuitamente, o carinho. Massagem relaxante e música de dois quartetos de
cordas, estavam à disposição. Aqui, deixamos os
momentos mais emocionantes. Confira!

POESIA DO INFINITO no Cemitério

A

exposição fotográfica POESIA
DO INFINITO foi inaugurada
no Dia de Finados e está aberta
a toda comunidade até o dia 31 de dezembro. São 11 grandes painéis fotográficos impressos em tecido voil dispostos
em frente da Capela de Todos os Santos.
A exposição é resultado da visita dos
alunos do curso de Fotografia do Senac
Campinas aos cemitérios Flamboyant
e Aleias, que mostraram sensibilidade
e criatividade para captar as mais belas
imagens.

Exposição POESIA DO INFINITO
11 painéis dos alunos de Fotografia do Senac Campinas
Até 31 de dezembro de 2019
Em frente da Capela de Todos os Santos, no Cemitério
Flamboyant.
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Jubileu de Diamante de
ordenação sacerdotal
Ms. Fernando de Godoy Moreira completa 60 anos de sacerdócio e celebra
em missa e almoço ao lado da família, amigos e paroquianos

N

osso presidente, Monsenhor Fernando de Godoy Moreira está completando 60 anos de
sacerdócio. Uma data para ser celebrada e comemorada. E foi isso que aconteceu no dia
23 de novembro. Primeiro, família, amigos e paroquianos se reuniram na Celebração da
Eucaristia, na Paróquia Santa Rita de Cássia, onde Monsenhor foi pároco durante 17 anos e continua como Pároco Emérito. Depois, a comemoração continuou em um almoço por adesão que
reuniu cerca de 400 pessoas. “É o momento de agradecer: à Trindade Santa, à Nossa Senhora e
São José, a minha família, aos bispos e arcebispos, párocos, vigários paroquiais, aos paroquianos
das várias paróquias que convivi, à diretoria e aos colaboradores da Comunidade Santa Rita de
Cássia”, disse o Monsenhor, feliz, no alto de sua caminhada de 86 anos de vida.

Condolências
Faleceu no dia 28 de novembro, o nosso querido amigo
Antônio Francisco Belucci. Conheci o Toninho e convivi
com ele por muitos anos. Não foi meu funcionário, mas
sempre colaborou muito comigo, quer no Santuário do
Menino Jesus de Praga, durante 22 anos, quer na Paróquia Santa Rita de Cássia e na Creche, por 17 anos.
Toninho sempre gostou de prestar serviços voluntários para as pessoas. Não tinha ambições mone-

tárias, seu desejo era servir. Qualquer pessoa que
precisasse de uma colaboração, lá estava ele pronto para ajudar! Viajar era o que ele mais gostava.
Quando na estrada encontrava alguém precisando
de ajuda, lá estava ele ajudando. Qualquer serviço
ele estava pronto para ajudar. Nasceu para servir.
Deixa uma lembrança muito agradável para muitas
pessoas. Era irmão do Cônego Bento Brás Bellucci,

outra pessoa admirável e muito querida em Araraquara. Casado com D. Orilda, deixa duas filhas, a
Deise e a Dra. Margarete e a neta Isis.
À família, minhas condolências e ao Toninho que
Deus o receba na mansão celestial, como recompensa de seus trabalhos em prol dos outros.
Monsenhor Fernando de Godoy Moreira
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Verão e câncer de pele:
o que devemos saber?

M

oramos em um país de temperaturas altíssimas o ano todo e com vários destinos turísticos contemplados por praias. É natural
nos expormos mais ao sol, o que pode, com o passar
do tempo, causar graves danos à pele, entre eles o câncer. O câncer de pele é o mais comum no Brasil e no
mundo, correspondendo a aproximadamente 33% de
todos os tumores malignos (cerca de 18 mil novos casos são estimados pelo Instituto Nacional do Câncer –
INCA – para 2019, sendo 51% em homens). Dentre os
seus subtipos, os cânceres de pele não melanomas são
os mais frequentes, mas geralmente menos letais. Já o
melanoma, que representa cerca de 4% dos tumores
de pele, se não diagnosticado na fase inicial da doença tem alta mortalidade. Por isso a prevenção e diagnósticos precoce ainda são as medidas mais baratas e
eficientes no combate a este tipo de doença, que vem
passando por uma revolução nos últimos anos, com
novos tratamentos disponíveis.
O câncer de pele é mais comum em pessoas acima
dos 40 anos com pele, cabelos e olhos claros, sendo
relativamente raro em crianças e negros, com exceção daqueles já portadores de doenças cutâneas anteriores. Pessoas com pele clara e que se expõem muito
ao sol ao longo da vida vão sofrendo danos causados
pelos raios UVA e UVB, com lesões no DNA da célula, o que aumenta a chance do aparecimento de um
câncer. E engana-se quem acha que a exposição ao sol

durante os fins de semana, na piscina ou
praia seja o único inimigo. O sol do dia a
dia, quando saímos de casa, também pode
levar ao aparecimento do tumor de pele.

Dr. Vinicius Corrêa Conceição
Oncologista Clínico, do Grupo SOnHe
Assim, importante frisar que, de acordo
com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, as medidas de proteção para evitar
câncer de pele são:

▶ Usar chapéus, camisetas, óculos escuros e protetores solares.
▶C
 obrir as áreas expostas com roupas apropriadas, como uma
camisa de manga comprida e calça.
▶E
 vitar a exposição solar e permanecer na sombra entre 10 e 16
horas.
▶N
 a praia ou na piscina, usar barracas feitas de algodão ou
lona, que absorvem 50% da radiação ultravioleta. As barracas de nylon formam uma barreira pouco confiável: 95%
dos raios UV ultrapassam o material.
▶U
 sar filtros solares diariamente e não somente em horários de lazer ou de diversão. Utilizar um produto que
proteja contra radiação UVA e UVB e tenha um fator de
proteção solar (FPS) 30, no mínimo. Reaplicar o produto
a cada duas horas ou menos, nas atividades de lazer ao ar livre. Ao utilizar o
produto no dia a dia, aplicar uma boa quantidade pela manhã e reaplicar antes
de sair para o almoço.
▶O
 bservar regularmente a própria pele, à procura de pintas ou manchas suspeitas.
▶M
 anter bebês e crianças protegidos do sol. Filtros solares podem ser usados a
partir dos seis meses.
▶C
 onsultar um dermatologista uma vez ao ano, no mínimo, para um exame
completo.

Floricultura Santa Rita de Cássia
As mais lindas flores
você encontra aqui!

Lindos buquês e arranjos para datas
especiais e comemorativas
Alameda dos Flamboyants, s/ nº, Gramado, Campinas/SP
Tel.: (19) 3251.7618
Todos os dias, das 7 às 17h

