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Por ocasião do Natal, é importante me-
ditar nas palavras de João Batista: “Quem tiver 
duas túnicas, dê uma a quem não tem; e quem 
tiver comida, faça o mesmo.”

“Não cobreis mais do que foi estabeleci-
do”, cobrar apenas o justo.

“Não tomeis a força, dinheiro de nin-
guém, nem façais falsas acusações; ficais satis-
feitos com o vosso salário.”  Lucas 3, 10-18.

Se seguirmos estes ensinamentos de João 
Batista, o nosso Natal vai agradar muito o ani-
versariante, Jesus Cristo, e o maior beneficiado 
seremos nós, que teremos a proteção divina.

Bom Natal aos frequentadores da Capela 
de Todos os Santos, do Cemitério Flamboyant, 
a toda comunidade e aos nossos amigos.

Feliz Natal!

Ms. Fernando de Godoy Moreira
Presidente da Comunidade Religiosa  

Santa Rita de Cássia

Todos os anos temos a felicidade de cele-
brarmos a festa mais importante da hu-
manidade, o nascimento de Cristo Jesus.

Esse é o Natal cristão, quando abraçamos 
o Menino Jesus que veio para trazer a nós a paz 
que nos torna abençoados. Há também o Natal 
das festas, de comidas fartas e bons vinhos, mas 
não se lembram de quem é o aniversário, esse 
não é Natal cristão, é um Natal pagão.

Natal: a festa mais 
importante da humanidade

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 18h

Vendas  
também pelo 
WhatsApp:  
97414-8878

62 anos de 
ordenação 
sacerdotal

A missa em ação de graças aos 62 anos 
de sacerdócio do nosso presidente, 
Monsenhor Fernando de Godoy Mo-

reira, será no dia 19 de dezembro, às 10h30, 
na Capela de Todos os Santos, no Cemitério 
Flamboyant. Será um momento para celebrar 
e agradecer esses longos e prósperos anos de 
ordenação sacerdotal do Monsenhor, que tem 
88 anos de vida.

Floricultura  
Santa Rita de Cássia
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Diretoria
Monsenhor Fernando de Godoy Moreira – presidente

Pe. Carlos José Nascimento – 1º vice-presidente

Antonio Celso de Moraes – 2º vice-presidente

Expediente

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

Comunidade em Foco
Jornal da Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia

Jornalismo: Newslink

Raquel Mattos – MTb 26.865

Diagramação: Mauro A. Kasi

Fotos: Arquivo da Comunidade

José de Vasconcelos Cunha – diretor  adm. financeiro
Osvaldo Aldo Hermógenes – 1º secretário

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

Os contratos dos cessionários com a Comunidade Religiosa Santa Rita de 
Cássia preconizam a correção anual baseada pelo IGP-M (Índice Geral de 
Preços Mercado). Excepcionalmente, por mera liberalidade, e exclusiva-

mente para o ano de 2022, a Comunidade utilizará o IPC (Índice de Preços ao Con-
sumidor), publicado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Desta 
forma, o percentual de aumento será de 10,67%. Em 2023, os reajustes voltarão a ser 
disciplinados pelo índice contratualmente ajustado.

“O Natal está próximo! Certamente vivemos tempos difíceis, de incerteza, 
preocupação e mesmo ansiedade sobre um futuro carregado de tantos pro-
blemas, diante desta pandemia. Deus nos convida a não cair no desânimo 
do sofrimento ou na resignação, apesar de todas estas nossas fragilidades, 
“Deus não nos abandona e nós somos chamados a confiar Nele”. O povo 
escuta a voz de Deus e começam aos poucos, a retornar a casa do Pai... 
A nossa Capela de todos os Santos, no Cemitério Flamboyant, se prepara 
para receber mais uma vez, a “esperança do mundo”. Afinal, como po-
demos celebrar adequadamente este momento único da Igreja Católica: 
“perseverando na Fé”. 

Uma citação muito bonita do Papa Francisco resume muito bem a postura 
de um bom cristão neste tempo do Advento: “o Natal é uma luz que se 
acende na noite: a luz da esperança na escuridão do pessimismo, desarma-
do e desarmante. Esperança colocada no rosto de um Deus que se tornou 
homem assumindo o rosto de um Homem, Jesus de Nazaré, para que o 
rosto de cada homem possa ser o rosto de Deus!”

Carla Sansana é colaboradora do departamento administrativo  
da Comunidade Santa Rita de Cássia

No dia 28 de novembro, aconteceu pela primeira vez 
uma missa de Primeira Comunhão na Capela de To-
dos Os Santos, celebrada pelo Ms. Fernando. Maria 

Rita Wustemberg Guedes Colombo, de 10 anos, foi batizada 
pelo próprio Monsenhor, que também celebrou o casamento 
de seus pais, o casal Flavio e Valéria Colombo. Uma missa 
emocionante 
para toda famí-
lia muito queri-
da, que marcou 
o início da ca-
minhada na fé 
da jovem Maria 
Rita.

Primeira Eucaristia  
na Capela de Todos os Santos 24/12 (sexta-feira), às 18h

• Missa da Véspera de Natal: (Capela), 
com o anúncio do Natal (Kalendas do 
Natal), procissão do Menino Jesus e 
benção e distribuição do óleo de Natal.

25/12 (sábado), às 10h30
• Missa de Natal (Capela).

26/12 (domingo), às 10h30
• Missa da Sagrada Família (Capela).

31/12 e 01/01/20 (sexta e sábado)
• Missas somente na Paróquia Santa Rita.

02/01/2022 (domingo), às 10h30
• Missa Epifania do Senhor (Capela).

Para 2022, excepcionalmente, o reajuste 
dos contratos com cessionários será 
pelo IPC, menor que o IGP-M

Retorno à casa do Pai

Missas de fim de ano
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