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Maria foi a mãe que não se afastou de seu 
Filho, por isso não podia permanecer aqui na ter-
ra, longe do Filho.

Terminado o curso de sua vida, foi ele-
vada ao céu, sendo coroada Rainha do céu e 
da terra e dos anjos e dos santos.

Essa é a mãe que queremos homenage-
ar. Homenageando Maria estamos homena-
geando todas as mães, que são outras Marias 
que se alegram com seus filhos e sabem so-
frer quando eles sofrem. 

Ser mãe é o maior dom que Deus deu 
às mulheres. Neste Dia das Mães, ofereça-
mos a elas o nosso amor e a nossa gratidão. 
É amando-as que somos amados como filhos 
queridos. Exclamemos: viva as nossas mães!

Ms. Fernando de Godoy Moreira
Presidente da Comunidade Religiosa  

Santa Rita de Cássia

J
unto à cruz de Jesus estavam sua mãe e o 
discípulo João, o Evangelista. A figura de 
mãe é envolta sempre no misterioso ar de 

bondade e de firmeza, ela não arreda os pés 
para se ausentar nas horas difíceis da vida, 
permanece firme aos pés da cruz.

Sofre Jesus e sofre sua mãe; ao vê-la, disse 
Jesus: “Mulher, eis aí teu filho”. Desde esse instante 
nos tornamos filhos da mãe querida, Nossa Senho-
ra. Depois, disse ao discípulo: “Eis aí tua mãe”. Nos 
entrega Maria como nossa mãe, para que a respei-
temos e cuidemos dela com o maior carinho.

Estamos vivendo dias de Páscoa em nos-
sa liturgia. O ponto alto da nossa fé é a res-
surreição de Cristo, que se sacrificou para que 
tivéssemos o perdão de nossos pecados. Tendo 
cumprido a sua missão que o Pai lhe dera, Je-
sus sobe ao céu, num convite para que dese-
jemos subir aos céus como Cristo o fez, cum-
prindo fielmente os seus mandamentos. Essa 
é a missão que Deus nos dá para sermos fiéis 
a Ele.

Maria, a mãe que não se afastou de seu Filho
Dia das Mães

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

N
o dia 8 de maio, às 10h30, nosso presidente, Monsenhor Fernando de Godoy Moreira, vai 
celebrar a Missa das Mães na Capela de Todos os Santos, no Cemitério Flamboyant. Já tra-
dicional e como nos anos anteriores, a missa será transmitida ao vivo pelos canais online. 

Basta acessar o site da Comunidade e clicar no link da missa, que está em destaque na página:

www.comunidadesantarita.com.br 

(o link será aberto no horário da missa)

A Rádio Brasil Campinas (AM 1270) também irá transmitir ao vivo.

Também haverá missa no Cemitério Acácias, no Dia das Mães. Será às 9h00 e o celebrante será o 
Cônego Claudio Zacaria Menegazzi, da Paróquia Santo Cura D’ars.

Floricultura  

Santa Rita de Cássia

Missa das Mães na Capela de Todos os Santos
E transmissão ao vivo pelos canais online 
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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
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José de Vasconcelos Cunha – diretor  adm. financeiro
Osvaldo Aldo Hermógenes – 1º secretário

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

A 
diretoria da Comunidade Religiosa 
Santa Rita de Cássia, atendendo a legis-
lação, já entrou com pedido de renova-

ção da sua licença de operação para os cemité-
rios Flamboyant e Aleias na Secretaria de Meio 
Ambiente de Campinas. A licença vigente está 
ativa até setembro de 2022, porém a lei impõe 
que o pedido de renovação seja feito seis meses 

R
oseli Aparecida trabalha há 36 anos nos cemitérios. É uma colaboradora an-
tiga e competente, que conhece em detalhes cada espaço dos campos santos. 
Ela merece homenagem não só pela profissional que é, mas também pela mãe 

dedicada e amorosa. E pode-se dizer que ela é mais do que mãe. E mais do que avó 
também. Aos 58 anos, Roseli já é bisavó. “Artur tem um aninho”, conta, orgulhosa. 
Devota de Nossa Senhora, neste mês das mães, Roseli lembra momentos importan-
tes de sua fé. Já tinha sua filha mais velha, Tatiana, quando teve um aneurisma. Os 
médicos desencorajavam uma nova gravidez, quando soube que João Vitor chegaria. 
“Dediquei toda minha fé e pedi muito a Nossa Senhora para nos proteger”, lembra. E 
hoje a família segue seu caminho. Tatiana é mãe de Caio, de 23 anos, pai do pequeno 
Artur, a alegria maior da jovem bisavó Roseli. João Vitor tem 25 anos. Parabéns, Ro-
seli, em nome de toda a Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia.

E
m breve estará funcionando a Floricultura Santa Rita de Cás-
sia, localizada em frente do Cemitério Flamboyant. A estru-
tura está em fase de finalização do projeto e na imagem ao 

lado é possível constatar como o espaço será funcional e cheio de 
charme. “Buscando valorizar as pessoas em primeiro lugar, cria-
mos um ambiente acolhedor, que traz o conforto para os clientes, 
enaltecendo a beleza das flores, por meio do uso de madeira em 
seus móveis de design leves e modernos”, disseram as arquitetas Lia 
Pozzi Garcia e Luana Queiróz, da LL Projetos Arquitetônicos. O 
prédio tem uma ampla vitrine em vidro que fica exposta a todos 
que passam pela avenida. As salas são climatizadas e há uma gela-
deira própria para conservação das flores. 

No dia 6 de maio, nosso 
presidente, Monsenhor 
Fernando de Godoy Mo-
reira completa 89 anos 
de vida! Com muita saú-
de e disposição, Mon-
senhor está à frente da 
administração dos três 
cemitérios: Flamboyant, 
Aleias e Acácias. E todos 
os domingos celebra a 
missa das 10h30 na Ca-
pela de Todos os Santos, 
no Flamboyant, quando 
recebe os fiéis e exerce 
sua vocação sacerdotal. 
Parabéns, Monsenhor 
Fernando! Desejamos 
muita saúde neste novo 
ano de muita vida. 

Licença ambiental 
dos cemitérios

Roseli: mãe, avó e bisavó

Nova floricultura: mais funcionalidade e conforto

antes. “Desta forma, no dia 10 de abril, apresen-
tamos um detalhado relatório do período des-
tes últimos três anos da atual licença e também 
todo o rol de exigências para o próximo perí-
odo”, conta Safiri Ruiz Sanfelisse, engenheira 
ambiental, diretora técnica da Daher Sanfelisse 
Ambiental e responsável pelo licenciamento e 
controle ambiental dos cemitérios adminis-

trados pela Comunidade Santa Rita. Entre as 
exigências solicitadas estão o gerenciamento de 
resíduos sólidos, programas de educação am-
biental, monitoramento da área, monitoramen-
to da qualidade da água subterrânea, manuten-
ção das árvores e outras ações importantes para 
a gestão e os impactos do meio ambiente e o 
equilíbrio ecológico. 


