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Mãe é a palavra mais sagrada que pronunciamos. O encanto das 
mães é ouvir as primeiras palavras que o pequeno filho balbu-
cia. “Mãe”, palavra essa, a mais falada no mundo inteiro. Desde 

o dia em que nascemos até a velhice, está sempre em nossos lábios.
O Dia das Mães é o dia da gratidão. Elas não estão preocupadas com 

presentes. O maior presente que podemos lhes oferecer é a gratidão pelas 
noites mal dormidas, cuidando de seus filhos, quer sejam crianças, quer 
sejam adultos. A coisa mais bonita da vida é a gratidão e é isso que elas 
esperam de seus filhos.

Temos, ainda, uma Mãe especial – Maria – a Santa Mãe de 
Deus, mãe do Salvador, que merece também o nosso amor e a nossa 
gratidão. Tudo o que se falar do amor de Mãe é pouco e tudo que se 
falar de Maria, Mãe Santíssima, é infinitamente pouco.

O amor e o carinho das Mães não têm limites. Ela se faz 
presente em todos os momentos de nossa vida, como Maria 
aos pés da cruz. Quer para nos confortar nas dificuldades, 
nos problemas da vida e, muitas vezes, nos colocar nos bons 
caminhos ou, ainda, nas enfermidades, ficar ao nosso lado 
com a ternura de Mãe.

É a primeira vez na vida que muitas pessoas vão passar o 
Dia das Mães sem poder abraçá-las e homenageá-las. Isso, de-
vido ao coronavírus, que ataca ao mundo todo, brutalmente. 
Hoje, somos prisioneiros em nossos lares. Esse vírus mostra  
o quanto o homem é limitado. Se fôssemos perfeitos, nada 
iria acontecer. Esse vírus faz o homem pensar na fragilidade 
da vida, seja rico ou pobre, somos todos iguais.

Como os cientistas ainda não descobriram a cura, 
temos que pedir a Deus que os ilumine para encontrá-la 
o quanto antes, pois Ele é o médico dos médicos. Uma 
só palavra de Deus e estaremos curados. Jesus dizia aos 
Apóstolos: “porque sem mim, nada podeis fazer” (João 
15-5) e mais ainda: “pedi e recebereis (João 16-24). Ago-
ra é a hora de pedirmos a Deus a cura do coronavírus. 
Essa é a nossa prece! 

A todos um Feliz Dia das Mães!

Presidente da Comunidade Religiosa 
Santa Rita de Cássia

Perto ou longe: para elas, todo nosso amor e a nossa gratidão

Mãe

#sepuderfiqueemcasa#fiqueemcasa

O Velório Online, disponibilizado nos Cemitérios Parque Flamboyant e Parque das Aleias, permite a participação segura e confortável dos familiares e amigos. 
A senha é oferecida às famílias gratuitamente e o acesso é por meio do site da Comunidade: www.comunidadesantarita.com.br.
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O abraço tem que esperar

Floricultura 
Santa Rita 
está aberta!
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Desde o dia 20 de março os cemitérios ad-
ministrados pela Comunidade Religiosa 
Santa Rita de Cássia –Flamboyant, Aleias 

e Acácias – estão funcionando seguindo protoco-
los da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do 
Ministério da Saúde, que contemplam medidas 
preventivas e de proteção ainda mais rigorosas do 
que as já praticadas nas dependências dos cemité-
rios para combater o avanço do novo coronavírus. 
“Importante salientar que essas medidas estarão 
vigentes até a recomendação final dos órgãos go-
vernamentais e que tais ações são necessárias para 
proteger os visitantes, cessionários e nossos fun-
cionários”, afirma o gerente da Comunidade Anto-
nio Marchini. O Decreto 20.807, do dia 14 de abril 
de 2020, da Prefeitura Municipal, também impõe 
ações que foram implementadas pela Comunida-
de. A seguir, seguem as ações vigentes no momen-
to de fechamento deste jornal: 

• Cemitérios fechados para visitação. Abertura 
apenas para sepultamentos. 

• Priorização dos atendimentos a distância para 
todos os serviços. 

• Sepultamento sem velório para os casos confir-
mados e suspeitos de COVID-19, com urnas la-
cradas e impossibilitadas de abrir. 

• Velórios de uma hora para àqueles que não sejam 
suspeitos ou tenham causa morte a COVID-19. 

• Velórios apenas para os familiares próximos fora 
dos grupos de risco (pessoas com mais de 60 
anos, gestantes, portadores de doenças crônicas 
e/ou autoimunes, crianças).

• Ocupação máxima de cinco pessoas na sala de 
velório por vez. 

• Ambientes abertos e ventilados naturalmente, 
sem uso da climatização artificial. 

• Pessoas com sintomas relacionados à gripe, como 
tosse, febre, ou sob qualquer suspeita de contami-

nação pelo coronavírus, não poderão comparecer, 
devendo, por prescrição do Ministério da Saúde, 
manter-se obrigatoriamente em isolamento.

• Recomendação de distanciamento de pelo me-
nos dois metros entre as pessoas. 

• Disponibilização de álcool em gel 70% para hi-
gienização das mãos. 

• Os cafés atendem apenas para a venda de água.
• As salas de velório estão mantidas com o míni-

mo de mobília, sem paramentos religiosos e com 
proibição para alimentos e bebidas. 

• Os pisos – nas dependências internas e nas calçadas 
externas dos cemitérios – estão marcados com sina-
lização visual de distância segura entre as pessoas.

• É recomendado o uso de máscara em todas as 
dependências dos cemitérios. 

• Aferição de temperatura, feita por funcionários 
da Comunidade, com termômetros digitais sem 
contato, para controle de acesso.

Pandemia do coronavírus impõe nova rotina

Dia das Mães diferente: 
missa ao vivo e flores!

Este é um Dia das Mães diferente! Todos cemitérios permanecem fechados para visitação, seguin-
do norma vigente em todo o Estado de São Paulo. Assim, a Comunidade Santa Rita de Cássia vai 
transmitir uma missa ao vivo, celebrada no dia 10 de maio – Dia das Mães –, às 10h30, pelo Pe. 

Carlos Nascimento, diretamente da Capela de Todos os Santos, que fica no Cemitério Flamboyant, sem 
presença de público. Durante a missa, imagens dos campos santos serão veiculadas, mostrando os três 
cemitérios – Flamboyant, Aleias e Acácias –, além de mensagem do Ms. Fernando de Godoy Morei-
ra, presidente da Comunidade. Para acompanhar ao vivo, acesse os canais: Facebook da Comunidade 
Religiosa Santa Rita de Cássia www.facebook.com/comunidadesantaritadecassiacampinas/live ou 
pelo YouTube no link www.youtube.com/TVOração/. A Rádio  Brasil Campinas (AM 1270) tam-
bém irá transmitir ao vivo.
Outra ação preparada pela Comunidade inclui flores! Os cessionários podem solicitar à administração 
o serviço de colocação de flores no jazigo de suas mães. Após a escolha das flores, elas serão colocadas 
no jazigo e uma foto será enviada para quem contratar o serviço. As vendas acontecerão a distância 
pelo WhatsApp ou e-mail das Floriculturas. 

Após autorização do Governo do 
Estado de São Paulo – por ser uma 
continuidade do agronegócio bra-

sileiro –, as floriculturas foram reabertas 
nesse período de quarentena. Assim, a 
Floricultura Santa Rita de Cássia encon-
tra-se funcionando e oferecendo seus 
lindos arranjos e buquês para toda comu-
nidade. A floricultura funciona todos os 
dias, das 7 às 17h.

O WhatsApp da Floricultura é  
(19) 97414.8878 e o e-mail é  
floricultura@comunidadesantarita.com.br.

Aleias e Flamboyant – WhatsApp (19) 97414-8878, 97410-5137 ou 97402-1804
e-mail: contato@comunidadesantarita.com.br e floricultura@comunidadesantarita.com.br 
Acácias – WhatsApp (19) 97405-6315 | e-mail: acaciascampinas@comunidadesantarita.com.br.

A contratação do serviço começa nessa sexta-feira (dia 8 de maio) e se estende até o dia 11 (segunda-feira).


