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EditorialEditorial

M
Estimado Monsenhor Fernando 

Godoy Moreira

Fiquei muito feliz ao ver as 

fotos de vossa bonita igreja dedica-

da a Santa Rita.

Sabemos que no Brasil existe 

uma forte devoção à essa santa, 

definida pelos vários milagres rea-

lizados "a Santa dos casos impos-

síveis".

Desejo-vos que através dessa 

rica devoção (admirei a bonita 

novena que publicastes), possais 

aproximar cada vez mais as almas 

do Senhor e ajudar aqueles que 

estão sofrendo, sobretudo porque 

estão longe do amor de Deus.

Os cinquenta anos da vossa 

paróquia, são como um pequeno 

jubileu que traga tantas bênçãos e 

graça ao vosso povo.

Uma recordação profunda na 

oração, confiando toda vossa ativi-

dade à intercessão amável e mater-

na de Santa Rita.

    

 Cordiais saudações

    

 Mons.Vincenzo Alimenti

    

 Pro-Rettore
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ais uma vez tenho a satisfa-
ção de me dirigir à Comuni-
dade Paroquial através 
deste Informativo de nossa 

Paróquia, num trabalho realizado 
pela PASCOM – Pastoral da Comu-
nicação.

Nosso Informativo tem como 
propósito principal evangelizar 
através da comunicação, razão pela 
qual, iniciamos com esta edição, a 
publicação de destaques do Docu-
mento CNBB 100 : Comunidade de 
comunidades: uma nova paróquia – 
A conversão pastoral.

Dada a importância e extensão 
do referido Documento aprovado 
durante a 52ª Assembleia Geral da 
Conferência  Nacional dos Bispos 
do Brasil, dedicamos nesta edição 
um espaço que corresponde à Parte 
1 e que terá continuidade nas próxi-
mas edições.

Nossa intenção é que cada mem-
bro de nossa comunidade paroquial 
leia e reflita sobre o texto proposto, 
favorecendo assim a verdadeira 
conversão pastoral que a realidade 
dos tempos atuais, exige de nossa 
Igreja.

Outro aspecto a destacar nesta 
edição é o sentido da gratidão em 
vários artigos e eventos por ocasião 
da celebração do cinquentenário da 
Paróquia.

O dicionário Houaiss define 
assim a palavra “gratidão” : quali-
dade de quem é grato; reconheci-
mento de uma pessoa por alguém 
que lhe prestou um benefício, um 
auxílio, um favor, etc.; agradeci-
mento.

Ainda sobre o valor da gratidão 
numa comunidade cristã, recomen-
do a leitura de Lc 17,11-19.

Fiquem todos na paz de Cristo!
Mons. Fernando de Godoy Moreira

Pároco

Tradução do 
texto original
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Horários de Missas
• 2ª a 6ª feira: 8h15 e 18h30.
• Sábados: 8h15, 12h15 e 16h30.
• Domingos: 
   - 7h00, transmitida pela Rádio Bandeirantes 

AM 1.170 kHz 
- 9h00, transmitida pela Rádio Globo AM 

1.390 kHz. 
- 11h00, 16h00, 18h00 e 20h00.
- Capela do Cemitério da Saudade  9h30min
- Capela do Cemitério Flamboyant 10h30min
- Capela São Francisco de Assis 
  (Vila Brandina) 09h00.
- Capela Sto Irmão André (Colégio
   Notre Dame) 19h00.
- Capela Santo Antonio (Hípica) - 11h00

Programa de Rádio “A PALAVRA”
Luis Antonio B. Leal

Ângelo Zambom
• Domingos às 8h20

(Rádio Globo AM 1.390 kHz).

Secretaria Paroquial
• 2ª a 6ª: das 8h00 às 12h00

e das 14h00 às 18h00.
• Sábado: das 8h00 às 12h00

e das 14h00 às 18h00.
• Dom: das 8h00 às 12h00 e das 

16h00 às 20h00.

Atendimento Paroquial:
Beth, Judite, Marlene, Helena,

Toninho, Eurídes e Lúcia.

Lojinha de Artigos Religiosos
Tratar com Isaura

• 2ª a 6ª feira, das 8h00 as 12h00
e das 14h30 às 18h00,

exceto às 4ª feiras
• Sábado: das 8h00 às 12h00

• Domingo: das 8h00 às 12h00
e das 16h00 às 20h00

Casamentos e Encontros de Noivos
Tratar com Helena

• 2ª a 5ª feira - das 9h00 as 12h00
• Sábado: das 14h00 às 18h00

Batismo e Catequese
Tratar com Judite

• 2ª a 6ª feira das 9h30 as 12h00
e das 13h30 às 16h30,

exceto às 3ª feiras

Motorista
Sebastião

Assistência Social 
Tratar com Lúcia Naves

Jardineiro
Eurípides
Endereço

Av. Jesuíno Marcondes Machado, 670
Nova Campinas - CEP 13092-108

Campinas/SP
Tel: (19) 3252-2261 / 3255-2317

Fax: (19) 3255-6124
Ônibus: 3.83 (passa pela Rua Conceição).

Site: www.santaritacampinas.com.br

 Oficina de Artesana-Ato Santa Rita de Cás-
sia realizou mais uma 

versão do Bazar Beneficente 
durante a celebração da padroei-
ra, no dia 22 de maio p.p. , cuja 
arrecadação reverteu-se  em prol 
de diversas entidades assistidas:

• Comunidade São Francisco 
de Assis – Vila Brandina;

• Casa de Maria de Nazaré;

Faleceu no dia 16 de julho 
p.p, nosso paroquiano Dr. Mil-
ton Luiz Raphaelli, campineiro, 
nascido aos 06 dias do mês de 
julho de 1929, tendo sido sepul-
tado no dia 17 em jazigo do 
Cemitério Pq. Flamboyant.

Oriundo de uma tradicional 
família de Jacutinga - MG, filho 
de Abrahão Raphaelli e Amasi-
lia Pires Barbosa.

Passou sua infância e parte de 
sua adolescência na citada cida-
de mineira e, retornando à Cam-
pinas, completou o segundo 
grau no Colégio Diocesano San-
ta Maria (hoje Pio XII) e posteri-
ormente colou grau em Ciências 

Jurídicas pela PUC - Campinas.
Trabalhou por 35 anos no 

Instituto Biológico, da Secretaria 
da Agricultura do Estado de São 
Paulo, atuando como pesquisador 
no setor de entomologia na 
Fazenda Mato Dentro ( Parque 
Ecológico).

Foi casado com a Dra. Enéa 
Caldatto Raphaelli, com quem 
teve o filho Milton Luiz Raphael-
li Júnior, hoje médico.

Homem de coração bondoso, 
dedicou com amor e carinho sua 
vida à esposa, ao filho e aos netos.

Foi paroquiano caridoso e 
devoto de Santa Rita de Cássia.

Sua simplicidade e gentileza 

• Cáritas Arquidiocesana;
• Santuário Nossa Senhora de 

Guadalupe;
• Assistência Vicentina Frede-

rico Ozanan  de Campinas (Lar 
São Vicente de Paulo).

Foram entregues, entre itens 
confeccionados pela própria equi-
pe e também produtos adquiridos:

- 150 cobertores, 63 pares de 
meias de lã, 58 cachecoles, 28 
mantas em tricô e 60 gorros. Paco-

O Serviço Solidário
em gestos concretos

Homenagem póstuma

conquistaram a todos que dele 
se acercaram.

À família enlutada, nossas 
condolências.

Dr. Milton Luiz Raphaelli

tes de fraldões geriátricos, sabo-
netes líquidos, desodorantes, len-
ços umedecidos, creme dental, 
shampoo, sabonetes convencio-
nais e produtos de limpeza.

Para a entrega dos materiais 
diretamente nas sedes das entida-
des, contamos com a colaboração 
preciosa do Sr. José Antonio Bas-
sani Filho, nosso paroquiano sem-
pre disponível para complementar 
o trabalho de nossa equipe.

Representantes da Cáritas Arquidiocesana 
ao receber as doações

Entrega de Cobertores à
Comunidade S. Francisco de Assis

Vila Brandina
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C
omo parte das come-

morações do Jubileu 

de Ouro da Paróquia, 

no dia 16 de  maio aconteceu nas 

dependências da Matriz, Reunião 

Solene da Câmara Municipal de 

Campinas, para entrega do Diplo-

ma de Honra ao Mérito à Paró-

quia, por iniciativa do Vereador 

Luiz Henrique Cirilo.

Foi um evento bastante con-

corrido que pode contar com 

as presenças de autoridades 

civis e eclesiásticas da nossa 

Arquidiocese, dentre elas: 

Dom Gilberto Pereira Lopes 

(Arcebispo Emérito), Mons. João 

Luiz Fávaro (Vigário Geral), Pe.-

Wilson Enéas Maximiano (Vigári-

oForâneo), Côn.Álvaro Augusto 

Ambiel (Cura da Catedral de Cam-

pinas), Jonas Donizetti (Prefeito 

Municipal de Campinas), Edson 

Moura Junior (Prefeito Municipal 

de Paulínia), Vereador Campos 

Filho (Presidente da Câmara Muni-

cipal de Campinas), Vereador Luiz 

Henrique Cirilo (autor da Proposi-

ção), Sra. Célia Leão (Deputada 

Estadual), Sra. Sandra Ciocci (es-

posa do Prefeito de Campinas).

Paróquia é homenageada 
pela Câmara Municipal 
de Campinas em 
Reunião Solene
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Como já tivemos oportunidade 

de noticiar na edição anterior 

deste Informativo, a Paróquia 

mandou confeccionar 300 moe-

das  medindo 60 milímetros de 

diâmetro, estampando numa das 

faces, Santa Rita de Cássia e nou-

tra a fachada estilizada da Igreja 

Santa Rita de Cássia – Campinas.

Na impossibilidade de identi-

ficar esse enorme contingente de 

pessoas que, das mais diferentes 

formas, tenham colaborado na 

construção da história jubilar, a 

Comissão dos Festejos do Cin-

quentenário da Paróquia, assu-

miu a desafiadora tarefa de iden-

tificar 300 pessoas que pudes-

Sabemos que o caminho se faz ao 

caminhar, e na caminhada  dos 50 

anos da Paróquia, inúmeras pessoas 

ajudaram a escrever a história da 

paróquia, não necessariamente com 

ajuda material ou financeira, mas de 

tantas formas possíveis, cada qual 

com seu carisma, sua presença, seu 

serviço, etc. 

sem, ao receber a homenagem, 

representar todos aqueles que, de 

coração e desinteressadamente, 

marcaram e marcam suas pega-

das nessa caminhada.

Nesta edição, o registro foto-

gráfico conta um pouco como foi 

esse momento de gratidão aos 

cooperadores da Paróquia.

Jul/Ago/Set

 Solenidade de entrega da Moeda
do Jubileu de Ouro

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13
14

15 16 17

18 19 20

21 22 23

1 - Carlos Roberto Cecílio; 2 - Pe. Rodrigo Catini Flaibam, Mons. 
Fernando de Godoy Moreira, Carlos Roberto Cecílio; 3 - Padre 
Rodrigo Catini Flaibam; 4 - Jonas Donizette - Prefeito de Campinas; 
5 - Edson Moura Júnior - Prefeito de Paulínia; 6 - Arly de Lara 
Romeo; 7- Arnaldo Salvetti; 8 - Cláudio Luiz Paulella, representando 
seu irmão, Ernesto Paulella; 9 - Comendador João Faria ladeado por 
Jonas Donizette - Prefeito de Campinas, Pe. Rodrigo Catini Flaibam 
e Mons. Fernando de Godoy Moreira; 10 - Vereador Luiz Henrique 
Cirilo; 11 - Pe. José Arlindo De Nadai; 12 - Sra. Sandra Ciocci; 13 - 
Deputada Célia Leão; 14 - Sr. Eurico Vergueiro Leite; 15 - Jubran 

Kfouri; 16 - Paulo Sérgio Pinto; 17 - Mons. João Luiz Fávaro - Vigá-
rio Geral; 18 - Mons. Valdemiro Caran; 19 - Pe. Wilson Enéas Maxi-
miano; 20 - Pe. Alexandre Souza e Silva Moura; 21 - Fernando Gar-
nero; 22 - Wilson Cesca; 23 - Carlos Roberto Cecílio.

Obs: A partir da foto nº4, registros dos nomes das pessoas homena-
geadas, recebendo a Moeda do Jubileu de Ouro, na primeira etapa 
de homenagens como parte de um conjunto de 300 Moedas, realiza-
da no dia 16 de maio de 2014.
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Cooperadores da Paróquia tornam 

realidade o projeto do Mosaico

 fachada de nossa Igreja Matriz ficou enriquecida com a Ainauguração do belíssimo mosaico em homenagem a Santa 
Rita de Cássia e com enaltecimento à figura de Nosso Senhor 

Jesus Cristo.
Esse projeto pode tornar-se realidade graças à adesão de um grupo 

significativo de paroquianos e devotos da padroeira que assumiram o 
pagamento dos carnês da campanha em 6 parcelas de R$100,00 cada.

Nesta oportunidade registramos o nosso agradecimento a todos 
aqueles que já quitaram essas 6 parcelas, cujos nomes seguem relacio-
nados, ficando o nosso compromisso de orações a cada um dos coope-
radores.

Na próxima edição publicaremos outro grupo de cooperadores que 
irá concluir esse propósito com a quitação de seus carnês, nos próxi-
mos meses.

Antonio Nucci Netto

Antonio Xavier de Lima Neto

Arlete Nucci Piccolotto

Armando Antonio Zanolini

Armando de Almeida Filho

Armando Eduardo Palermo

Beth Bierrembach

Brasil Alves Laureano

Carlos Alberto Garcia

Carlos Alberto Magno

Carlos Alberto Nunes

Carlos de Souza Coelho

Carlos Machado  de Carvalho

Carlos Octaviam

Carlos Roberto e Magali Cecilio

Carmem Lucia Vescovi

Carolina E. G. de Camargo

Carolini Giampaoli Breda

Cassio de Souza Pinto

Cecilia Romana Nista

Celia Dias

Celio Bernardes

Celma Antonialle

Cesar Zalaf

Claudia Almeida Silveira

Cleuza Aparecida Carnieli

Cremilda Maria Guido

Cristian

Cristina

Cristina Abud Penteado

Cristina Aguiar e Familia

Cyro Roberto Baldin

Davi Avanezi

Delson Rodrigues Pereira

Denise T.R. de Carvalho 

Adelino da Costa Silva

Aderbal Fernandes e Familia

Adriana Amaral F. Salgado

Agda Angelica Valle Ferreira

Ailton Ramos

Albertina Azevedo  A. Teixeira

Alda Passos Cintra Franco

Alessandra

Aloisio Braz de Miranda

Alvaro Heitor Manfredini

Amaury Simões

Amim Said Amim

Ana Cristina Gonzaga

Ana Maria Cantuária Miranda 

Ana Maria Martins Alves

Ana Maria Mendes Oliveira

Ana Maria Serrado A Ferreira

Ana Maria V. Zamattaro

Ana Nilza Trillo

Anderson Rocha

Andre Ricardo Faneco

Angela Rachid

Angelica Bargas

Angelo Marques

Anonimo

Anonimo

Anonimo

Antonio A C Mendes

Antonio Accurso Mendes Filho

Antonio Carlos Marotta

Antonio Carlos Nagy

Antonio Celso de Moraes

Antonio Gugliotta

Antonio Luiz Saran

Antonio M Favarin

Geraldo

Diva Aparecida de Moraes

Dr. Fausto da Cunha

Driele Ribeiro dos Santos

Edgard Pinto de Souza Junior

Eduardo Barbosa Lima

Eduardo Henrique Lima

Eduardo Salles Souza Ribeiro

Egildo Tricarico

Eliana de Souza Borges

Eliana Maria Viegas

Eliane Waller

Elizabeth Pacheco

Elza de Carvalho

Enrico Alves V. Leite

Ercilio Cecco Junior

Erika F. Gaeti Torezam

Etero

Eunice Macedo Vassoler

Eurico Vergueiro Leite

Everton Christeosoletti

Fabio Bertoni Arrivabeni

Fabio Di Roberto

Fabio Sarão

Familia Arouca

Familia Pagotto

Familia Pirra

Fatima Helena Lima

Fernando Flavio Silveira

Fernando Silveira

Filipi Breda Gomes Jardim

Francisco Antonio Francisco

Francisco Carlos Carmona

Francisco Carlos Sanchez

Francisco Jose Cartolano

Franco Cacioppolini

Frederico A. Erbel Garlipp

Frederico Salgado Marri

Fued Rezek Andery

Gaspar Aparecido Ferfoglia

George Balech

Geraldo Della Giustina

Gessi Borghi

Gilda Helena H Francisco

Gilson Luis Dulz

Gioconda Picarelli Russo

Giuseppe Serra

Gladys V. Delatorre

Glauco Rogerio

Grafica Asteca

Guidotti Alberto E Lilian

Guilherme B. Gomes Jardim

Guiomar Paula Silva

Gustavo Longhin

Gustavo Polli Antonio

Helena Conceição A. Valbert

Heleno Carlos M. Andrade

Heloisa Lucarelli Bueno

Henrique Bueno e Maria O. Bueno

Heverton Jose M. Nucci

Hilda Sousa de Assis

Humberto Barbalo Neto

Idalina Sachetti Breda

Isabella M Thereza B. Luiz

Ivanise Elias Moises Cyrino

Jair Soave Junior

Jane Rizzo Palermo

Janette Cox

Jaqueline Andrade

João Carlos Ceoran

João Carlos Oroz

João Godoy

João Luiz Lehoczki

João Plutarco Rodrigues Lima

Jose Ademar Nucci Etter

Jose Alberto da Costa Villar

Jose Aldo de Galiza

Jose Almir Atilio

Jose Antonio Bassani Filho

Jose Antonio C. Marcondes

Jose Antonio Carnevalli

Jose Antonio Marchesano

Jose Apparecido Ferreira

Jose Carlos Cazzoli

Jose Carlos G. de Souza

Jose Carlos Nery

Jose Carlos Picolotto

Jose de Assis Barbosa Porto

Jose de Vasconcellos Cunha

Jose Eduardo Covizzi

Jose Francisco Turco

Jose Frederico de M. Braga

Jose Maria Regina

Jose Olavo Nogueira

Jose Ricardo Moreno

Jose Rubens Maleiner

Joviniano Alvin

Jubran Jose Kfouri Filho

Juliana Ribeiro A. Siqueira

Juliana Schwartznann

Kleber Minitti e Familia

Laerte Martins

Laura Maria dos Santos Melo

Lenyde Helena P. dos Santos

Leornardo Raimundo Caemio

Liege Colicchio Monteiro

Lilian C. Franceschi Perugini

Lilian Goraieb Casas

Lucia Helena Toi

Lucia Myriam Tralli Joffily

Luciano D P G Rennó

Luciema de O. S. Marcolino

Lucila Rodrigues Alves Pavan

Luiz Antonio Leal e Virginia

Luiz Carlos Morisco

Luiz e Sandra

Luiz Fernando de M. Manzano

Luiz Gonzaga de Lima

Luiz Gonzaga Mattiello

Luiz Henrique Cirilo

Luzia Yoshida

Malvina Gottardello Zecchin

Manoel Aurelio Delgado

Marcelo B. Cassano e Arlete

Marcelo Goraieb

Marcelo Pellizer

Marcia Domene

Marcia Ramazzini

Marcos e Cristina Benassi

Marcos Roberto Morato

Maria  Inês Menegaldo

Maria Albertina S. de Martin

Maria Alice Aranha Zanolini

Maria Alice Quercia

Maria Anartis Turini

Maria Antonieta  A P. Garnero

Maria Aparecida Andreotto

Maria Aparecida L. Nogueira

Maria Auxiliadora da S. Rosa

Maria Cecilia N. Camargo

Maria Claudia Dalben

Maria Cristina S. Tempesta

Maria de Lourdes F. Soares

Maria de Lourdes Massaroli

Maria do Carmo Freire Costa

Maria Elisa Martins

Maria Elizabeth Barreto

Maria H. Benzon

Maria Helena Benson

Maria Helena F. Goraieb

Maria Ines Fini

Maria José Lizete Sigrist Piton

Maria Luisa de S. Salvestro

Maria Luiza

Maria Paula Gonçalves

Maria Roseli Santos Resende

Maria Silvia Arrivabene

Maria Teresinha F. Albieri

Maria V. de  A.  Sampaio

Maria Vera Rezende Queiroz

Maria Virginia G. de França

Mariaines Bortoletto

Mariana Casteli

Marilia Machado B Cury

Mario Jose Pace Junior

Marise

Mary Prado M. de Camargo

Monica Lazarini Vieira Costa

Monica Ron e Cida

Mons. Caran e Irmãs

Movimento S. Rita (Marila)

Movimento S. Rita (Marila)

Nadia Goraib Chati Serafim

Narcos Antonio Menegaldo

Nazomu Makishima

Nelson Pereira Leite

Nilza Aparecida M. Ferreira

Norcen Aguirre

Odair Landucci

Olavo Carmargo Silveira

Osvaldo Aldo Hermogenes

Patricia Maria M. Lopes

Paulo Eduardo  Covizzi

Paulo Flavio Marcondes

Paulo Henrique Souza

Paulo Roberto S. Oliveira

Paulo Roberto Toledo Correia

Paulo Sergio Pinto

Pedro Henrique

Pedro Serrano e Ines Brandini

Porfirio Americo Marcolino

Rachel Thoyse

Regina Gallo D. Vasconcellos

Regina Lucia Carraro

Rose Moro

Rosely Villar

Rubens Henrique Conti

Ruth Mendes Oliveira

Semiramis de A. Godoy

Sergio E. L. Pereira

Sergio Mauricio C. Martins

Silvia de Castro Santos

Silvia de O. Richards Soares

Sonia Nogueira Almeida

Sonia Regina M. Lopes 

Sonia Regina Orsi da Costa

Stenio Armando de Almeida

Suzete Gomes

Tania M. Fernandes Martins

Tereza Vale

Terezinha de Jesus M. Yhitaker

Terezinha e Cirene Scaf

Regina Lucia Manfredini

Regina Noronha Gustavo

Regina Novaes Strazulas

Renata Beatriz J. L. Pinheiro

Renato Rossetto

Renato Silva

Renato Vescovi

Rene Paschier Castro

Rita de Cássia Bortolo Porto

Rita de Cássia D. L. Nogueira

Rita de Cássia de L. Denasoli

Rita de Cássia Stefano Lago

Roberto Doria Vescovi

Roberto Silva

Ronaldo Piccolotto Filho

Rosa Maria Falcão

Rosa Maria M. Campos

Rosana Moraes

Thais Helena Toledo Cunha

Therezinha C. S. Grossmann

Tita Muraro

Tullius Xavier

Ulisses Luna

Valerio Picollotto

Vanilda Moyon

Vera Lucia Raimundo

Victoria Maria Loureiro

Vilma Nista Piccolo

Vital Roberto Rossi

Waldemar Tessari Junior

Walfner Leitão

Walter Bueno Pinto e Familia

Wilson Cesca

Zenaide Bonavita

Zeno-Claudia e Lucas Martins

Zita Ap. Turco Honorato

Zuleika Mitre El Banat

Agosto: mês dedicado às vocações

O Instrumento de trabalho do 
Sínodo Extraordinário dos Bispos 
sobre a Família, convocado pelo 
Papa Francisco para o mês de outu-
bro, traz reflexão que trata da 
importância do "Testemunha da 
beleza da família". De acordo com 
o texto de trabalho, que será debati-
do pelo bispos do mundo inteiro, "o 
testemunho é essencial, não só de 
coerência com os princípios da 
família cristã, mas também da bele-
za e da alegria". Ainda, o Instru-
mento valoriza o trabalho da Pasto-
ral Familiar, mas por outro lado, 

"O testemunho da beleza da família" é refletido no texto 
preparatório do Sínodo

recorda a necessidade desta pasto-
ral ser "o caminho do testemunho 
cheio de encanto da família vivido 
à luz do Evangelho e em união 
constante com Deus". Vale a pena 
ler essa reflexão.

Confira abaixo trechos do 
Instrumento:

‘‘O Testemunha da beleza da 
família’’.

59. Um ponto-chave para a 
promoção de uma pastoral famili-
ar autêntica e incisiva parece ser 
ultimamente o testemunho do 
casal. Este elemento foi recordado 

por todas as respostas. O testemu-
nho é essencial, não só de coerên-
cia com os princípios da família 
cristã, mas também da beleza e da 
alegria que proporciona o acolhi-
mento do anúncio evangélico no 
matrimônio e na vida familiar. 
Também na pastoral familiar se 
sente a necessidade de percorrer a 
via pulchritudinis, ou seja, o cami-
nho do testemunho cheio de 
encanto da família vivido à luz do 
Evangelho e em união constante 
com Deus. Trata-se de mostrar 
também na vida familiar que 

«crer n'Ele e segui-lo não é algo 
apenas verdadeiro e justo, mas 
também belo, capaz de cumular a 
vida dum novo esplendor e duma 
alegria profunda, mesmo no meio 
das provações» (EG 167).

60. Algumas Conferências 
Episcopais fazem notar que, mes-
mo se em muitas áreas geográfi-
cas o bom êxito do matrimônio e 
da família já não é dado por certo, 
observa-se, contudo, que nos 
jovens há uma elevada estima 
pelos cônjuges que, até depois 
de muitos anos de matrimô-
nio, ainda vivem uma escolha 
de vida que se distingue pelo 
amor e pela fidelidade. Tam-
bém por isto, celebram-se em 
muitas dioceses, na presença 
dos bispos, jubileus e festas de 
agradecimento pelos cônjuges 
casados há anos. Nesta mesma 
direção, se reconhece o teste-
munho especial dado por aque-
les cônjuges que permanecem 
ao lado do próprio consorte 
não obstante problemas e difi-
culdades.

Assessoria de Imprensa CNPF 
com Vatican.va
A redação do texto, incluindo o 
título, obedece rigorosamente a 
forma como consta do site: 
www.cnpf.org.br, publicado no 
dia 18 de julho de 2014.
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        Comunidade de Comunidade
A conversão pastoral da paróquia 

s: uma nova paróquia” 
         - Documentos da CNBB 100

A V Conferência Episcopal Latino-
Americana e do Caribe, dentre tantas 
reflexões que resultaram na produção do 
Documento de Aparecida (DAp), que na 
verdade, aprofunda a proposta original de 
Santo Domingo, indicou a necessidade de 
uma revisão na organização das paróquias, de 
modo a assegurar que sejam “comunidade 
que evangeliza” , não descuidando de ser 
“presença de vida, esperança, consolo, 
justiça e paz”.

Da Santa Sé, a Exortação Apostólica Evangelii 
Gaudium, 2013, “propõe a revisão da situação atual 
da paróquia que, apesar dos ventos contrários, ‘‘não 
é uma estrutura caduca, precisamente porque 
possui uma grande plasticidade, pode assumir 
formas muito diferentes que requerem a docilidade 
e a criatividade missionária do pastor e da 
comunidade’’ .

Na sequência cronológica de orientações 
da Igreja no Brasil, o Documento CNBB 94, 
aprovado durante a 49ª Assembleia  em 
09/05/2011, no capítulo V – “Indicações de 
operacionalização” , destaca 7 passos 
metodológicos a serem concretizados, e no 
último deles (7° passo), “A renovação das 
estruturas” identificada pelo n. 138 diz:

“A comunidade eclesial necessita 
pensar os organismos de articulação da 
ação (assembleias, conselhos), os 
mecanismos de coordenação (equipes de 
coordenação de âmbitos eclesiais e de 
serviços específicos) e os primeiros 
r e s p o n s á v e i s ( b i s p o ,  p á r o c o ,  
coordenadores), discriminando suas 
respectivas funções. Neste particular, à luz 
do apelo do Documento de Aparecida em 
prol de uma Igreja em estado permanente 
de missão, apresenta-se o grande desafio 
de renovação da paróquia, através de uma 
setorização em unidades menores, tendo à 
frente uma equipe de coordenação 
integrada por leigos e leigas e, dentro dos 
setores, a criação de comunidades de 
famílias (Cf. DAp 372).”

Mais adiante, durante a 51ª Assembleia 
Geral da CNBB, de 10 a 19 de abril de 2013, 
resultou o texto do Estudo da CNBB 104, 
intitulado “Comunidade de comunidades: uma 
nova paróquia” , para ser debatido durante 2013 
e retornar à consideração dos Bispos na 
Assembleia de 2014.

Finalmente, durante a 52ª Assembleia 
Geral da CNBB, de 30 de abril a 9 de maio de 
2014, foi aprovado o texto que resultou no 
Documento da CNBB 100 – “Comunidade 
de comunidades: uma nova paróquia – A 
conversão pastoral da paróquia”, sobre o qual 
pretendemos apresentar os principais 
destaques, com o objetivo principal de 
divulgá-lo entre os membros de nossa 
comunidade paroquial e, com isso, despertar 
para um modo de ser Igreja, onde os 
membros passem a agir como agentes de 
evangelização.

Logo na introdução do Doc. CNBB 100, 
n.8, temos um farol norteador dos desafios que 
se nos apresentam: “ Basicamente, a 
conversão pastoral da paróquia consiste em 
ampliar a formação de pequenas comunidades 
de discípulos convertidos pela Palavra de Deus 
e conscientes da urgência de viver em estado 
permanente de missão. Isso implica revisar a 
atuação dos ministros ordenados, consagrados 
e leigos, superando a acomodação e o 
desânimo. O discípulo de Jesus Cristo percebe 
que a urgência da missão supõe desinstalar-se 
e ir ao encontro dos irmãos.”

Considerando que um dos objetivos da 
PASCOM- Pastoral da Comunicação, é 

evangelizar, permitam-me, capítulo a 
capítulo, ir destacando pontos que possam 
nos conduzir, de forma sintética, senão a um 
completo entendimento, ao menos, a um 
despertar para o tema que nos desafia.

Levando em conta a extensão e 
importância dessas orientações da CNBB, 
nesta edição, trataremos dos conteúdos dos 
capítulos 1 e 2, sendo que os demais (3,4,5 e 
6) serão considerados nas próximas edições.

CAPÍTULO 1
Sinais dos tempos e 
conversão pastoral

9. O Concílio Vaticano II propõe o 
diálogo na relação da Igreja com a sociedade. 
Assim, a Igreja é chamada a reconhecer os 

1“sinais dos tempos”  pois a história é rica em 
sinais da presença de Deus. O Concílio 
destacou a pastoral e a ação evangelizadora 
da Igreja para que esta seja sinal de Cristo no 

2mundo . Tal posicionamento exige que a 
Igreja se revitalize continuamente no 
Espírito que se revela nos sinais dos tempos. 
Para isso, é preciso considerar que as 
mudanças na Igreja, especialmente na sua 
forma de evangelizar, constituem sua 
identidade de acolher o que o Espírito Santo 
dá a conhecer em diferentes momentos 
históricos; daí se compreende o aforismo: 

3ecclesia semper reformanda  (a Igreja deve 
sempre se reformar).

10. Enfrenta-se a realidade para 
encontrar as demandas novas que se 
apresentam para a evangelização. Trata-se 
de discernir “os acontecimentos, nas 
exigências e nas aspirações de nossos 
tempos (...), quais sejam os sinais 
verdadeiros da presença ou dos desígnios de 

4Deus” . Esse “ver” está condicionado pelo 
olhar. Seguindo o Documento de Aparecida, 
pretende-se ir ao encontro da realidade com 

5o olhar  do discípulo. Não é um olhar 
puramente sociológico. Trata-se, na verdade, 
de um autêntico discernimento evangélico. 
“É o olhar do discípulo missionário que se 

6nutre da luz e da força do Espírito Santo” .
Novos contextos: desafios e 

oportunidades
12. Com a valorização do sujeito na 

modernidade, cresce a responsabilidade de 
cada pessoa de “construir sua personalidade 

7e plasmar sua identidade social” . Essa 
postura, por outro lado, pode fortalecer a 
subjetividade individual, enfraquecer os 
vínculos comunitários e transformar a noção 

8de tempo e espaço . A pessoa vive numa 
sociedade consumista que afeta sua 
identidade pessoal e sua liberdade. Acentua-
se o egoísmo que desenraiza o indivíduo da 
comunidade e da sociedade.

13. Vive-se o fascínio entre a emergência 
da subjetividade e a cultura individualista 
que propõe uma felicidade reduzida à 
satisfação do ego. Se, de um lado, verifica-se 
o valor da pessoa, por outro, percebe-se a 
dificuldade de alguns em pensar no outro. 
Diante disso, constata-se a falta do 
reconhecimento da comunidade como 
geradora do sentido e parâmetro da 
organização da vida pessoal. Difunde-se a 
noção de que a pessoa livre e autônoma 
precisa se libertar da família, da religião e da 
sociedade. A independência da pessoa pode 
ser compreendida equivocadamente como a 
libertação dos vínculos e influências que os 
outros podem propor ao indivíduo.

14. Alguns até rejeitam os valores 
herdados da fé em nome da criação de novos 
e, muitas vezes, arbitrários direitos 

9individuais . Por isso, cresce a indiferença 

pelo outro e aumenta a dificuldade de planejar 
o futuro. O que conta, para muitas pessoas, é 
viver o aqui e o agora. As novas gerações são as 
mais afetadas por essa cultura imediatista.  
Importa mais a sensação do momento. Tal 
comportamento gera novas maneiras de 
pensar e de se relacionar, especialmente entre 
os jovens que são os principais produtores e 

10atores da nova cultura . 
17. É importante perceber  a realidade 

das grandes cidades que crescem acelerada e 
desordenadamente. As paróquias urbanas 
não conseguem atender a população que 
nelas existe. Os presbíteros, diáconos e leigos 
esgotam suas energias com uma pastoral de 
manutenção, sem condições de criar novas 
iniciativas de evangelização e missão.

18. Nas grandes cidades, mesmo nas 
comunidades paroquiais, existe anonimato e 
solidão. Muitos procuram a Igreja apenas 
para atender às suas demandas religiosas. 
Não buscam viver a comunhão nem querem 
participar de um grupo de cristãos. Por outro 
lado, há dificuldades em acolher quem chega, 
especialmente migrantes e novos vizinhos 
que facilmente caem numa massa anônima e 
raras vezes são recebidos de forma 
personalizada nas grandes paróquias.

22. Há uma forte tendência no mundo 
para que a sociedade seja laicista e a religião 
não interfira na esfera pública. Partindo do 
Estado laico, pretende-se chegar a uma 
sociedade que se paute pelo laicismo. Chega-
se a pensar numa sociedade pós-cristã. Não 
se busca mais o verdadeiro, mas o desejável. 
A verdade se torna relativa às diferentes 
necessidades das pessoas. Trata-se de uma 
cultura sempre mais secularizada, que evita a 
influência do cristianismo nas decisões 
morais da sociedade.

Novos cenários da fé e da religião
27. Apesar de se constatar muita 

religiosidade, especialmente por via 
midiática, evidencia-se uma adesão parcial à 
fé cristã. Está em crise o sentimento de 
pertença à comunidade e o engajamento na 
paróquia. Afetivamente, há pessoas mais 
ligadas a expressões religiosas veiculadas 
por mídias católicas. Efetivamente, muitos 
preferem colaborar com campanhas 
televisivas do que participar do dízimo 
paroquial, por exemplo. Embora seja 
indispensável o trabalho de religiosos 
católicos nas mídias, entra em questão o 
vínculo e a pertença possibilitados por essa 
nova modalidade de viver a fé.

A realidade da paróquia
31. O grande desafio das paróquias é sair 

em missão, deixar de ocupar-se apenas com a 
rotina e com as mesmas pessoas que já estão 
na comunidade e sair ao encontro das 
pessoas. O Papa Francisco exorta a vencer a 
mesmice: “A pastoral em chave missionária 
exige o abandono desse cômodo critério 
pastoral: 'fez-se sempre assim'. Convido 
todos a serem ousados e criativos nesta tarefa 
de repensar os objetivos, as estruturas, o 
estilo e os métodos evangelizadores das 

11respectivas comunidades” .
35. Outra questão a ser enfrentada é a das 

comunidades paroquiais ou capelas que 
funcionam mais como instituição do que 
como comunidade de discípulos de Jesus 
Cristo. Na fé cristã, não há lugar para capelas 
fechadas, em forma de sociedade ou clube. 
Algumas têm diretorias e outras vivem em 
função de festas, almoços, bailes. Parecem 
mais um clube social que não tem como 
finalidade principal a evangelização. Nessas 
comunidades, às vezes, na celebração, 

aparecem poucas pessoas, mas lotam os 
salões para as suas promoções. Cabe se 
questionar sobre a identidade de tais 
comunidades que se esforçam tanto para 
eventos e quase não têm iniciativas 
missionárias. Os pobres, nesses grupos, não 
têm vez ou, na maioria das vezes, são 
esquecidos.

36. Não basta a união dos trabalhos das 
pessoas que atuam na paróquia; é preciso 
unidade de recíproca referência, pela qual 
todos se sintam pertencentes à mesma família 
de fé que mantém vínculos de amizade e 
fraternidade. Para haver comunidade eclesial 
é preciso que haja fé, esperança e caridade. 
A intersubjetividade das pessoas conta e os 
interesses precisam ser compartilhados, não 
apenas os serviços e as funções.

A nova territorialidade
38. A territorialidade é considerada, há 

séculos, o principal critério para concretizar a 
experiência eclesial. Essa concepção está 
ligada a uma realidade mais fixista e estável. 
Hoje, o território físico não é mais importante 
que as relações sociais. A transformação do 
tempo provoca uma nova noção de limites 
paroquiais, sem delimitação geográfica. 
Habitar um determinado espaço físico não 
significa, necessariamente, estabelecer 
vínculos com aquela realidade geográfica. A 
mobil idade,  especialmente urbana,  
possibilita muitos fluxos nas relações.

39. O ser humano atual vive marcado 
pela mobilidade e pelo dinamismo de suas 
relações. Isso ocasiona a fluidez do território, 
com fácil deslocamento de um lugar para 
outro. Prefere-se entender o espaço como 
lugar habitado, onde as pessoas interagem e 
convivem. Assim, a paróquia, sem prescindir 
do território, é muito mais o local onde a 
pessoa vive sua fé, compartilhando com 
outras pessoas a mesma experiência.

40. Um referencial importante para o ser 
humano de hoje é o sentido de pertença à 
comunidade e não tanto o território. Por isso, 
alguém pode participar de uma paróquia que 
não seja a do bairro onde reside. Não são 
poucos os que preferem uma comunidade 
onde se sintam mais identificados ou 
acolhidos por diversos motivos: participação 
em um movimento, horários alternativos de 
missa, busca de um bom pregador, etc. A 
paróquia como território fixo e estável é 
q u e s t i o n a d a  p e l a  e x p e r i ê n c i a  d e  
comunidades ambientais não delimitadas 
pelo espaço geográfico.

42. A territorialidade, por outro lado, não 
pode ser desprezada. Ela é a referência para a 
maioria dos católicos que encontram na 
igreja paroquial um ponto de encontro. O 
sentimento de pertença e integração de todos, 
independentemente de situação econômica, 
social e cultural, ainda é mais garantido na 
paróquia do que em outras formas de viver o 
cristianismo. Ela evita que a comunidade seja 
apenas um grupo por afinidade que se reúne. 
A paróquia tem abertura para acolher a 
pluralidade das formas de seguir Jesus 
Cristo. Suas portas estão sempre abertas 
praticantes e não praticantes, para pessoas 
engajadas e aquelas que apenas buscam seu 
atendimento religioso.

A urgência da conversão pastoral
51. Toda conversão supõe um processo 

de transformação permanente e integral, o 
que implica o abandono de um caminho e a 
escolha de outro. A conversão pastoral sugere 

12renovação missionária das comunidades ,  
para passar de “uma pastoral de mera 
conservação para uma pastoral decididamente 

13missionária” .  Isso supõe mudança de 
estruturas e métodos eclesiais, mas, 
principalmente, exige uma nova atitude dos 
pastores, dos agentes de pastoral e dos 
membros das associações de fiéis e 
movimentos eclesiais.

52. A expressão “conversão pastoral” 
remete, acima de tudo, a uma renovada 
conversão a Jesus Cristo, a qual consiste no 
arrependimento dos pecados, no perdão e na 
acolhida do dom de Deus (cf. At 2,38ss.) Trata-
se de uma conversão pessoal e comunitária. Há 
muitos batizados e até agentes de pastoral que 
não fizeram um encontro pessoal com Jesus 
Cristo, capaz de mudar sua vida para se 
configurar cada vez mais ao Senhor. Alguns 
vivem o cristianismo de forma sacramentalista 
sem deixar que o Evangelho renove sua vida. 
Outros até trabalham na pastoral, mas 
perderam o sentido de discipulado e 
esqueceram a força missionária que o 
seguimento de Jesus implica.

53. Já a conversão da comunidade está 
refletida no Concílio Vaticano II ao afirmar 
que “a Igreja, contendo pecadores no seu 
próprio seio, simultaneamente santa e sempre 
necessitada de purificação, exercita 

14continuamente a penitência e a renovação” .  
Essa postura é necessária, porque “a Igreja 
peregrina é chamada por Cristo a esta reforma 
perene. Como instituição humana e terrena, a 
Igreja necessita perpetuamente desta 

15reforma” . 
56. É urgente uma revitalização da 

comunidade paroquial para que nela 
resplandeça, cada vez mais, a comunidade 
acolhedora, samaritana, orante e eucarística. 
A participação na Eucaristia não se reduz ao 
fato de todos cantarem e rezarem juntos. É 
preciso formar o Corpo Místico de Cristo, no 
qual todos se integram como membros que 
vivem na unidade. Muitas comunidades pode 
se autocompreender apenas como a junção de 
muitos interesses individuais que se reúnem 
para atender às demandas pessoais de 
religiosidade. Esse não é o conceito cristão de 
comunidade.

57. Por outro lado, observam-se atitudes 
de medo em relação à mudança e por isso 
surgem tendências de fechamentos em 
métodos antigos e posturas de defesa diante 
da nova cultura, de sentimentos de 
impotência diante de grandes dificuldades, 

16especialmente nas grandes cidades . Sobre 
isso, exorta o Papa Francisco: “Que nos mova 
o medo de nos encerrarmos nas estruturas que 
nos dão uma falsa proteção, nas normas que 
nos transformam em juízes implacáveis, nos 
hábitos em que nos sentimos tranquilos, 
enquanto lá fora há uma multidão faminta e 
Jesus repete-nos sem cessar: 'Vós mesmos, 

17dai-lhes de comer' (Mc 6,37)” . 
Conversão para a missão

58. A conversão pastoral supõe passar de 
uma pastoral ocupada apenas com as 
atividades internas da Igreja, a uma pastoral 
que dialogue com o mundo. A paróquia 
missionária há de ocupar-se menos com 
detalhes secundários da vida paroquial e focar-
se mais no que realmente propõe o Evangelho.

59. A conversão e a revisão das estruturas 
não se realizam para modernizar a Igreja, mas 
para buscar maior fidelidade ao que Jesus 
quer da sua comunidade. É exigência da 
missão a renovação dos costumes, estilos, 
horários e linguagem. Só assim toda a estrutura 
eclesial favorecerá mais a evangelização do 

18que a autopreservação da paróquia . 
Breve conclusão

61. A paróquia atual está desafiada a se 

renovar diante das aceleradas mudanças 
deste tempo. Desviar-se desta tarefa é uma 
atitude impensável para o discípulo 
missionário de Jesus Cristo. Isso implica ter 
coragem de enxergar os limites das práticas 
atuais em vista de uma ousadia missionária 
capaz de atender aos novos contextos que 
desafiam a evangelização. A renovação da 
paróquia tem fonte perene no encontro com 
Jesus Cristo, renovado constantemente pelo 
anúncio do querigma.

CAPÍTULO 2
“Palavra de Deus, 
Vida e Missão nas  

Comunidades”
62. A comunidade cristã encontra sua 

inspiração na Palavra testemunhada e 
anunciada por Jesus, em nome do Pai, e 
confiada aos apóstolos (cf. Lc 10,16). Pela 
Palavra de Cristo a Igreja existe e age guiada 
pelo Espírito Santo. Assim, o cristão encontra 
no modelo de vida de Jesus e dos apóstolos sua 
inspiração para ser comunidade. Para que a 
paróquia conheça uma conversão pastoral, é 
preciso que se volte às fontes bíblicas, 
revisitando o contexto e as circunstâncias nas 
quais o Senhor estabeleceu a Igreja. Assim, 
poderá identificar elementos que permitam 
compreender a paróquia como Comunidade 
de comunidades.

A comunidade de Jesus na 
perspectiva do Reino de Deus

71. Jesus tinha a certeza da presença do 
Espírito de Deus em sua vida e a consciência 
clara de ser chamado para anunciar a Boa-
Nova aos pobres, proclamar a libertação aos 
presos, recuperar a visão dos cegos, libertar os 
oprimidos e anunciar um ano de graça da parte 
do Senhor. (cf. Lc 4,18-19).

72. Ele valorizou a casa das famílias. 
Durante os três anos em que andou pela 
Galiléia, visitou pessoas e famílias, entrou na 
casa de Pedro (cf. Mt 8,14), de Mateus (cf Mt 
9,10) , de Zaqueu (cf Lc 19,5) , entre outros. O 
povo procurava Jesus na sua casa (cf. Mt 9,28; 
Mc 1,33). Quando ia a Jerusalém, hospedava-
se em Betânia, na casa de Marta, Maria e 
Lázaro (cf Jo 11,3). Ao enviar os discípulos, 
deu-lhes a missão de entrar nas casas do povo 
e levar a paz (cf Mt 10,12-14) . “Entrar na 
casa” significava entrar na vida daquela 
pequena comunidade que nela habitava.

74. A comunidade de apóstolos e 
discípulos foi aprendendo com Jesus um 
novo jeito de viver:

a) na comunhão com Jesus: percebendo 
que todos são irmãos e irmãs, por isso 
ninguém devia aceitar o título de mestre, nem 
de pai, nem de guia (cf. Mt 23,8-10);

b) na igualdade de dignidade: todos 
encontram a unidade em Cristo (cf Gl 3,28), 
sendo assim homem e mulher passam a ter a 
mesma dignidade nessa comunidade, 
contrariando a noção de que a mulher fosse 
inferior ao homem. Jesus revelou-se de modo 
surpreendente às mulheres: à samaritana disse 
ser o Messias (cf. Jo 4,26); a Madalena apareceu 
por primeiro depois de ressuscitado e a enviou 
para anunciar a Boa-Nova aos apóstolos (cf. Mc 
16,9-10; Jo 20,17);

c) na partilha dos bens: na comunidade, 
ninguém tinha nada de próprio (cf. Mc 
10,28). Jesus não tinha onde reclinar a cabeça 
(cf. Mt 8,20), mas havia uma caixa comum que 
era partilhada também com os necessitados (cf 
Jo 13,29). Nas viagens, o discípulo deveria 
confiar na acolhida e na partilha que receberia do 
povo (cf.Lc 10,7) ;

d) na amizade: onde ninguém é superior 

nem escravo: “Já não vos chamo servos, 
porque o servo não sabe o que faz o seu 
Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei 
a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai” (Jo 
15,15);

e) no serviço: como nova forma de 
entender o poder. “Os reis das nações 
dominam sobre elas e os que exercem o poder 
se fazem chamar benfeitores. Entre vós não 
deve ser assim” (Lc 22,25-26). “Quem quiser 
ser o maior entre vós seja aquele que vos serve!” 
(Mc 10,43). Jesus mesmo deu o exemplo (cf. Jo 
13,15), pois não veio para ser servido, mas para 
servir e doar a vida (cf. Mt 20,28);

f) no perdão: seria a marca de uma 
comunidade de Cristo. O poder de perdoar foi 
dado a Pedro (cf. Mt 16,19), aos apóstolos (cf. 
Jo 20,23) e às comunidades (cf. Mt 18,18);

g) na oração em comum: eles iam juntos 
em romaria ao Templo (cf. Jo 2,13; 7,14; 
10,22-23), rezavam antes das refeições (cf. 
Mc 6,41; Lc 24,30) e frequentavam as 
sinagogas (cf. Lc 4,16). Em grupos menores, 
Jesus se retirava com eles para rezar (cf. Lc 9,28; 
Mt 26,36-37; e

h)  na alegria: expressão de que o Reino 
de Deus chegara e a salvação estava próxima: 
“Antes, ficai alegres porque seus nomes estão 
escritos no céu” (Lc 10,20), e seus olhos veem 
a realização da promessa (cf. Lc 10,23), o Reino 
é vosso! (cf. Lc 6,20). É a alegria que convive com 
a dor e perseguição (cf. Mt 5,11).

75. Jesus também apresentou quatro 
recomendações para a missão dos 
discípulos:

a)  hospitalidade :  a atitude do 
missionário devia provocar o gesto 
comunitário de hospitalidade (cf. Lc 9,4; 
10,5-6). Os discípulos e as discípulas não 
deviam levar nada nem mesmo duas túnicas 
(cf. Mt 10,9-10). A única coisa que levavam era a 
paz (cf. Lc 10,5);

b) partilha: não deveriam andar de casa 
em casa, mas ficar hospedados na primeira 
casa em que fossem acolhidos, isto é, eram 
chamados a conviver de maneira estável como 
membros da comunidade que lhes dava 
sustento (cf. Lc 10,7);

c) comunhão de mesa: deveriam 
comer o que o povo lhes oferecesse (cf. Lc 

10,8). Outros missionários (cf. Mt 23,15) 
iam prevenidos: levavam sacola e dinheiro 
para cuidar da própria comida, pois não 
confiavam na comida do povo que nem 
sempre era ritualmente “pura”. Para os 
discípulos de Jesus, o valor comunitário da 
convivência fraterna prevalecia sobre a 
observância de normas e rituais; e

d) acolhida aos excluídos: por isso 
curavam os doentes, libertavam os 
possessos, purificavam os leprosos (cf Lc 
10,9; Mt 10,8); com esses sinais reconstruíam 
a vida comunitária e social de muitos 
marginalizados da época.

76. Essas recomendações sustentavam a 
vida dos missionários do Evangelho. 
Tratava-se de uma nova forma de ser e agir 
numa sociedade marcada por grandes 
contrastes. O Reino de Deus implica sempre 
uma nova maneira de viver e conviver, nascida 
da Boa-Nova que Jesus anunciou.

Breve conclusão
105. O Novo Testamento não oferece um 

modelo único de comunidade cristã. Mas apresenta 
elementos e critérios comuns para a vivência 
comunitária da fé cristã nos diferentes contextos 
culturais e em épocas distintas. Por isso, “a Igreja, fiel 
a Cristo e guiada pelo Espírito Santo, não deveria ter 
medo de aceitar e de criar novos modelos, 
satisfazendo assim as exigências de sua vida e missão 

19nos diversificados contextos em que atua” . 

1Notas:  Essa expressão passou a ser conhecida 
na Igreja, principalmente com o Papa João XXIII e o 
Concílio Vaticano II, especialmente nos documentos 
Gaudium et Spes (4, 11, 44), Presbyterorum Ordinis 
(9), Unitatis Redintegratia (4) e Apostolicam 

 2  3  Actuositatem (14). Cf. LG, n.15; GS, n.43. UR, n. 6. 
4 5GS, n.11. PAPA FRANCISCO, Mensagens e 
homilias – JMJ, Rio 2013. Brasília:Edições CNBB, 

 6  7  8  92013, p.92. EG, n.50. DAp, n.479. DAp. N.44. Cf. 
 10  11  12DAp n.44. Cf. DAp n. 51. EG, n.33. Cf. DAp , 

 13  14  15  16n.365 a 372. DAp, n.370. LG, n.8. UR, n.6. Cf. 
 17  18 19DAp, n.513. EG, n.49. Cf. EG, n.27. CNBB. 

Missão e ministérios dos cristãos leigos e leigas, n. 80

Continua na edição nº 45, 
com os Capítulos 3 e 4.

* É membro da Coordenação Colegiada de 
Pastoral - CCP, da Arquidiocese de Campinas.

Carlos Roberto Cecílio*

Parte 01
Capítulos 1 e 2
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O livro do Jubileu de Ouro:
Um resgaste da história evangelizadora

Os vitrais da Sacristia homenageiam os 
protagonistas da história jubilar: 

Bispos e Párocos

A OAB - Campinas concede
Láurea ao Mons.Fernando

a última edição des-Nte Informativo, noti-
c i a m o s  o  p r é -

lançamento do livro do Jubileu 
de Ouro da Paróquia e destaca-
mos o texto do Cardeal Dom 
Raymundo Damasceno Assis 
sobre a iniciativa.

Nesta edição, queremos ofe-
recer outros detalhes a respeito 
dessa publicação que, baseada 
nos registros do Livro Tombo 
da Paróquia, nos conta um pou-
co dos fatos mais relevantes 
dessa história cinquentenária 
de evangelização em nossa 
cidade de Campinas.

Iniciamos por destacar a capa 
que nos apresenta a fachada da 
Matriz, onde a foto foi devida-
mente trabalhada com recursos 
da tecnologia da computação, 
num trabalho de autoria do Pe. 
Rodrigo Catini Flaibam.

O livro é composto de 240 
páginas em papel couchê fosco 
115 g/m², com farta coleção de 
fotos coloridas e impressão em 
quadricomia, empresta à obra 
uma riqueza estética inconteste 

No último dia seis, a Ordem dos 
Advogados do Brasil, por meio da 3ª. 
Subseção Campinas, outorgou ao 
nosso Pároco, o Doutor Fernando de 
Godoy Moreira, como advogado que 
é, a Láurea Antônio Álvares Lobo. 
Essa distinção honorífica foi institu-
ída pela Subseção Campinas, pela 
Portaria nº 93, de 1º de julho de 
2011, ”com a finalidade de enaltecer 
e perenizar os artífices de sua valo-
rosa história”.

O atual Presidente desta Subseção, 
Dr. Daniel Blikstein, ao “dar continui-
dade as homenagens aos decanos da 
advocacia de Campinas,” por meio da 
Portaria nº 43/2014, em 01/07/14, 
decidiu que “A Láurea será concedida 
aos advogados ativos nesta Subseção 
com mais de 30 anos de exercício da 
profissão consecutivos e ininterruptos, 
e que tenham completados no mínimo 
70 anos de vida” (arts. 1º e 2º). Com 
esses fundamentos e pelo fato do Mons. 
Fernando contemplar todos os requisi-
tos legais recebeu o seleto título.

 Pela sua conhecida modéstia, o 
nosso Pároco não revela e não divulga 
as suas atividades, sobretudo aquelas 
que extrapolam o seu serviço do minis-
tério de presbítero. Para que se tenha 
conhecimento mais completo de sua 

ovo painel em vitral Nna Sacristia recorda 
50 anos da Paróquia 

Santa Rita de Cássia a partir de 
seus pastores, Arcebispos e Páro-
cos. O conjunto de vitrais da 
Sacristia de nossa Igreja foi refor-
mulado ganhando elementos que 
contam a história da Paróquia e 
Igreja em Campinas. Foram apli-
cadas molduras onde as fotos dos 
Arcebispos e Párocos são desta-
cadas por técnica de “queima” 
realista nos vidros. O novo painel 
permitirá que futuramente se 
inclua os novos Arcebispos e 
Párocos, mantendo viva a Memó-
ria destes bons pastores.

O painel foi inaugurado e aben-

çoado por Dom Airton José, Arce-
bispo Metropolitano, no dia 22 de 
maio de 2014, logo após a Dedi-
cação do Templo. Em ordem cro-
nológica vemos 1) Dom Paulo de 
Tarso Campos – 1º Arcebispo; 2) 
Dom Antônio Maria Alves de 
Siqueira – 2º Arcebispo; 3) Dom 
Gilberto Pereira Lopes – 3º Arce-
bispo; 4) Dom Bruno Gamberini – 
4º Arcebispo; 5) Dom Airton José 
dos Santos – 5º Arcebispo; 6) 
Mons. Francisco de Assis Marques 
de Almeida – 1º Pároco; 7) Mons. 
Fernando de Godoy Moreira – 2º 
Pároco; 8) O brasão da Paróquia; 
9) A data do cinquentenário – 1964 
– 22 de Maio – 2014; 10) O núme-
ro “50” por ocasião do jubileu.

Trata da edificação do tem-
plo enquanto espaço acolhedor 
favorecendo a oração e a medi-
tação. Nesse particular nosso 
templo é rico em vitrais, seja no 
sentido estético, como no senti-
do evangelizador, narrando a 
vida da padroeira, em sua maio-
ria. Os quadros da via sacra, as 
imagens, o mosaico, tudo em 
detalhes.

Capítulo V 
Ações de promoção 

humana e inclusão social

Trata do aspecto que dá rele-
vância à vida cristã, “As ações 
de promoção humana e inclu-
são social”, como bem lembra 
São Paulo na Carta aos Corínti-
os: ‘‘de nada vale a fé sem 
obras’’. (1Co 13:2).

Capítulo VI
Depoimentos

Nos apresenta 9 depoimentos 
que testemunham os esforços 
empreendidos, sobretudo pelo 
Pe. Chiquinho, para chegarmos 
ao estágio atual.

Enfim, a leitura desse livro 
certamente enriquecerá quem 
dela desfrutar, certamente 
reforçando a importância de 
uma participação efetiva na 
vida da paróquia e dando maior 
sentido à pertença de cada um a 
essa comunidade paroquial.

Não deixe de adquirir um 
exemplar com esse propósito 
inicial, como também para cola-
borar no custeio das despesas 
de manutenção do Templo que 
nos acolhe e nos serve enquan-
to discípulos missionários de 
Jesus Cristo.

Os livros estão expostos e à 
venda na lojinha da Paróquia, 
consulte e adquira um ou mais 
exemplares.

q u e ,  a l i a d a  a o s  
detalhes de conteú-
do, asseguram um 
enorme valor para a 
obra.

Os autores, em 
conjunto com a 
Editora Lince, cui-
daram da harmonia 
dos assuntos abor-
dados, agrupando-
os em 6 capítulos 
que, embora inde-
pendentes, propi-
ciam a motivação 
pela leitura, num 
desenvolvimento 
c r e s c e n t e  d a s  
narrativas que 
compõem a histó-
ria da Paróquia, da 
pedra fundamen-

tal, até os nossos dias, 
culminando com um conjunto de 
depoimentos testemunhais de 
pessoas, cada uma sob sua óptica, 
especialmente para valorizar o 
trabalho desenvolvido pelo Pe. 
Chiquinho (Mons.Francisco de 
Assis Marques de Almeida) 
nessa caminhada desafiadora 
de construção do Templo e 
organização pastoral.

Capítulo I
Retomada histórica

Começa com a ideia de cons-
trução de um novo templo cató-
lico em Campinas, contextuali-
zando a organização da Santa 
Sé e também da Arquidiocese 
de Campinas nesse período, 
durante o qual se deu o Concí-
lio Vaticano II, com importan-
tes mudanças no rumo da litur-
gia e organização da Igreja. 
Nesse capítulo também estão 
elencadas as paróquias existen-
tes em nossa cidade, por bair-
ros, no ano da criação da Paró-
quia Santa Rita de Cássia, des-
tacando o mapa com a área de 

jurisdição da nova paróquia 
desmembrada da Paróquia 
Divino Salvador, sua comuni-
dade, capelas e colégios católi-
cos situados nessa mesma área. 
Terminando esse capítulo, 
estão destacados os principais 
fatos, ano a ano, de 1964 até 
março de 2014, sempre com 
base nos registros do Livro 
Tombo.

Capítulo  II
Animação Pastoral

Começando com os dados 
biográficos de cada um dos 
párocos, vigários paroquiais e 
padres colaboradores desse 
período, incluindo importan-
te depoimento de Dom Gil-
berto Pereira Lopes, Arcebis-
po Emérito de Campinas, 
sobre a atuação do Pe. Chi-
quinho. Em seguida, comple-
tando o capítulo são conside-
radas as celebrações e ativi-
dades pastorais da paróquia.

Capítulo III
Envolvimento do cris-

tão leigo nos projetos da 
paróquia

Lembramos que a Igreja não 
se resume ao prédio, mas sobre-
tudo ao conjunto de pessoas que 
a ele acorrem, o chamado “povo 
de Deus”, começando por aque-
les que protagonizaram essa 
história na busca de recursos 
materiais, mas abordando “O 
papel do cristão leigo e o Docu-
mento CNBB 62”,  culminando 
com as participações dos leigos 
nos diversos ministérios, pasto-
rais e movimentos na Paróquia.

Capítulo IV 
Ambiente Acolhedor

Carlos Roberto Cecílio
Wilson Cesca*

Pe. Rodrigo Catini Flaibam

notável caminhada, mencionam-se, a 
seguir, tão-somente aquelas que exce-
dem ao exercício sacerdotal. 

Possui os seguintes cursos superiores: 
Filosofia e Teologia, no Seminário 
Provincial de Diamantina/MG; Bacha-
rel em Ciências Jurídicas e Sociais, pela 
Faculdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, 
em 1974; Professor de Português, 
Curso do MEC e Escola Superior de 
Guerra, pela ADESG Campinas/SP.

É pós-graduado, em nível de especiali-
zação, em Orientação Educacional, na 
Faculdade Auxilium, Lins-SP e em 
Filosofia, na Faculdade de Mogi das 
Cruzes-SP, além de duas especializações 
em Direito, na Universidade de Roma.

Exerceu a Docência Superior na 
Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, entre 1970 e 1985, nas 
Faculdades de Direito, Administração, 
Economia, Fisioterapia e Comunica-
ção Social. Foi Vice-Diretor do Insti-
tuto de Filosofia e Sociologia da mes-
ma Universidade. A formação no Cur-
so de Ciências Jurídicas e Sociais, 
razão de sua mudança da Diocese de 
S. Carlos para a Arquidiocese de Cam-
pinas, em 1969, permitiu-lhe desem-
penhar algumas funções jurídicas, 
como a de advogado do Tribunal Ecle-

siástico de Campinas; ser assessor 
jurídico de várias Paróquias da cidade 
de Campinas e de outras cidades do 
Estado de São Paulo e ser membro da 
Seção de S. Paulo da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, inscrito sob o nº 
50.201, em 23/05/78.

A preocupação com as crianças 
hipossuficientes, fi-lo construir e man-
ter algumas creches. Aponta-se as 
Creches Santa Rita de Cássia, que 
atendem mais de duzentas crianças, e a 
Creche do Menino Jesus de Praga, 
ambas nesta cidade. O relevante zelo 
que nutre pelos sacerdotes, principal-
mente por aqueles que não se atêm aos 
bens materiais, levou-o a construiu a 
Casa do Padre. O povo orante também 
mereceu a sua atenção, ao propiciar-lhe 
o templo da Igreja São Francisco de 
Assis, na Vila Brandina, atendida pela 
Paróquia Santa Rita de Cássia.

Não obstante a sua discrição, as 
suas obras são notadas e festejadas 
pelo povo e clero. Nesse diapasão, 
além da láurea da OAB, recebeu mui-
tos títulos e comendas. À guisa de 
exemplo, cita-se alguns: da Santa Sé 
(Vaticano), o título de Monsenhor, em 
1977; do Tribunal Superior do Traba-
lho, em Brasília, em sessão solene, a 
Comenda de Mérito; da Câmara Muni-

cipal de Campinas, a Medalha Arautos 
da Paz, em 19/08/09; da mesma insti-
tuição legislativa, o título de Cidadão 
Campineiro, em 2011; do mesmo 
poder legislativo, em 16/05/14, em 
Sessão Solene na Paróquia Santa Rita 
de Cássia, como pároco, o Diploma de 
Honra ao Mérito e, em 22/05/14, o 
Papa Francisco concedeu-lhe uma 
Bênção Apostólica Especial.

O Mons. Fernando, como discípu-
lo fiel de Jesus, que se fez servo de 
todos Mt 20, 27-28, partilha dos 
mesmos valores e estilo de vida de 
Nosso Senhor, caracterizada pelo 
serviço gratuito e generoso, por certo, 
não gostaria que esses aspectos 
augustos de sua magnífica história de 
81 anos fossem expostos. Entretanto, 
não se pode deixar de oferecer-lhe esse 
preito de gratidão. É, ainda, o Salvador 
que orienta para sermos gratos Lc 
17,17, sobretudo para com os seus 
escolhidos, Mt 10,42. Considerando 
que até o Santo Padre e a OAB se mani-
festaram, não poderia nossa comuni-
dade se manter silente. Parabéns, 
Monsenhor! 

*Wilson Cesca é advogado e agen-
te de pastoral
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O novo site da Paróquia:
Ferramenta moderna e dinâmica
a serviço da comunicação na
Paróquia

Acesse: www.santaritacampinas.com.br

N o  a n o  d o  
C i n q u e n t e n á r i o ,  
n o s s a  P a r ó q u i a  

apresenta mais uma inovação 
na ação evangelizadora. A 
comunidade paroquial tem 
m a i s  u m  c a n a l  d e  
comunicação. O novo site foi 
lançado na celebração do dia 
22 de maio de 2014. 

O novo site foi criado com 
u m a  l i n g u a g e m  s i m p l e s ,  
priorizando o relacionamento dos 
devotos de Santa Rita com a 
Paróquia. Nele o internauta tem 
acesso às notícias da Igreja 

Católica, da Arquidiocese de 
Campinas e da Igreja no Brasil. 

Também, a Missa Online, 
Liturgia Diária, o Santo do Dia, a 
Palavra do Papa, catequeses e 
r e f l e x õ e s  c a t ó l i c a s ,  a s  
informações das comunidades e 
capelas, da secretaria e dos 
sacramentos, dos eventos e 
atividades da nossa Igreja, 
além de estudos e arquivos 
para baixar e usar em casa. 
Entre os destaques está o 
boletim digital Rosa de Cássia 
e a apresentação das atividades 
sociais da paróquia. 

Atualizado diariamente, acesse e confira!

www.santaritacampinas.com.br

• Missa online

• Liturgia Diária

• Santo do Dia

• Notícias da Igreja

• Boletim Informativo

• Reflexões

• Devoções e Novena de Santa Rita

• Informações das Comunidades

• Pastorais e Sacramentos

• Horários e Atendimento

• Localizações

• Projetos Sociais

• E muito mais!

Pe. Rodrigo Catini Flaibam
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A Dedicação Solene do Templo e 
a Consagração do Altar 

Na celebração jubilar do cin-

quentenário da Paróquia Santa 

Rita de Cássia de Campinas, no 

dia 22 de maio de 2014, na Cele-

bração da Missa das 19 horas, 

nosso Arcebispo Metropolitano, 

Dom Airton José dos Santos, 

solenemente dedicou a Igreja, os 

objetos litúrgicos, abençoou o 

Altar ungindo-o, como também 

as doze cruzes nas paredes, com o 

Santo Crisma. O rito de dedica-

ção foi anunciado por Dom Air-

ton José justamente um ano 

antes, na festa da padroeira e 

abertura do ano jubilar, surpre-

endendo e emocionando nosso 

pároco, vigário e todos os paro-

quianos presentes naquela oca-

sião.

Mas do que se trata a Dedica-

ção da Igreja e Consagração do 

Altar? 

O Ritual recupera a riqueza do 

rito da dedicação, dentro da cele-

bração eucarística, que na igreja 

primitiva era em si, a própria 

dedicação. Na celebração da dedi-

cação, o povo dá graças à Santís-

sima Trindade, porque neste lugar 

reside a glória do Senhor, é lugar 

de oração e súplica, de culto e 

adoração, de graça e santificação. 

É o lugar onde o povo cristão 

busca o Deus vivo e verdadeiro. A 

oração de dedicação tem justa-

mente o objetivo de indicar que a 

igreja é dedicada a Deus. O tem-

plo é o lugar privilegiado de 

encontro com Deus, onde se rece-

be o tesouro da fé, partindo do 

Batismo.

Dedicar e consagrar a Igreja é 

reconhecer confiantes este desíg-

nio e amor de Deus Pai, Filho e 

Espírito Santo para conosco, e 

que ele age e é presente na Histó-

ria por meio de sua Igreja.

A cerimônia foi abrilhantada 

pelo Coro da Arquidiocese de 

Campinas, sob a regência do 

Maestro Clayton Dias, enrique-

cendo sobremaneira  cada 

momento desta celebração.

Quase que a totalidade das 

pessoas presentes participou pela 

primeira vez  de uma cerimônia 

dessa natureza. Ao final o Senhor 

Arcebispo acompanhado do 

Mons. Fernando, Pe. Rodrigo e 

demais concelebrantes, procedeu 

ao descerramento da placa come-

morativa no átrio da Igreja.



Se você ainda não é dizimista, pense na possibilidade de passar a 
integrar o grupo de pessoas sensíveis às necessidades de manutenção 

do Templo bem como, no desenvolvimento do Culto Religioso e das 
diversas ações pastorais.

Maiores informações na Secretaria da Paróquia.

Novos 
dizimistas
Novos 
dizimistas

A todos os nossos parabéns e nossas orações. Rezemos ao Senhor!

Pág 15Rosa de CássiaJul/Ago/Set

Sociais da Paróquia

Aniversariantes dizimistas
de julho a setembro de 2014

Julho

01 Antônio Marcos Favarin - **

     Diva Maria de Oliveira

     Leila Bussab Causso - **

     Luís Fernando Poletti de Carvalho E Silva - **

03  Clarice Barbosa Aranha

04  Estevan Francisco Luiz Célio

      Pedro Henrique de Miranda Mota

      Rita de Cassia Bortoto Porto-**

      Vera Maria B. C. de Queiróz Guimarães - **

05  Osni Silva de Souza - **

07  Arly de Lara Romêo - **

      Hélio Albieri

      Heloísa Lucarelli Bueno - **

      João Carlos Ginefra Vasconcellos Cunha - **

08  Eduardo José Franco Guerra-**

      Rafaela Pereira Cunha-**

09  Altimira Pavan

      Daniela Pinotti de Castro - **

10  Antônio Emílio Lourenço Filho - **

      Cyrene Scafi

      Sérgio Bellucci - **

      Silvia Helena Melges

11  Maria Sílvia L. Gugliotta - **

      Martha Felippe Berrocá

      Nathália Ribeiro de Carvalho Geraldo - **

12  Rita de Cássia Stéfano Lago - **

      Vanderlei Benedito Tessarioli

13  Maria Antonieta S. Lancéa

      Rosa Maria Bessota de Oliveira - **

14 Ana de Souza Pinto - **

16 João Carlos Corbanezi - **

     José Antônio do Carmo Marcondes - **

     José Víctor Ayres - **

      Luís Fernando de Moraes Manzano - **

      Marcelo de Oliveira Alves Bocaletti - **

      Maria Helena C. C. Ianoni

17  Maria Adalva Teixeira

20  Cristina Ferreira Costa

      Rita de Cacia Alves do Nascimento

21  Regina Gallo de Vasconcelos - **

22  Carlos Roberto Guimarães Silva

       William Sidney Leandro

23   Afonso Celso V. Almeida

       Ana Paula Martins Pacheco - **

       Constança Barros de Matos - **

       Maria de Lourdes Ferreira Soares - **

24   Aparecido Antônio de Souza - **

       Maria Fernanda Cardoso Soares

       Maria Fernanda Cardoso Soares - **

       Murilo Dancieri Silveira

25   Maria Rita Wustemberg Guedes Colombo-**

25  Manoel Vicente C. Feiteiro - **

      Maria de Fátima F. de Jesus Almeida

      Rubens Nelson Domiciano Júnior

26  Denise Fernandes da Silva

      Laerte Zago - **

27  José Almir Attílio - **

28  José Carlos Gaspar

29  Antônio Joaquim Ferreira

Setembro

02  Déia Dominiquini Roncon

05  Kleber Salatti de Almeida-**

      Kleber Salotti de Almeida - **

06  Karin Grosmann

      Maria Inês Olivo Menegaldo

07  José Antônio Bassani Filho - **

      Luzia Cafuk Silveira Queiróz

      Waldir Corazza

08  Maria José de Souza Pedrino

09  Maria Antonieta de Oliveira Trani

10  Ericson da Fonseca - **

      Jaqueline Ana Giamboni

      Laura Mesquita Barbosa

      Laura Mesquita Barbosa - **

11  Jesiele Neves de Lima - **

12  Vera Maria Campana Rodrigues-**

      Vera Maria Guimarães Trenkl

15  Atília Caballero Magnani - **

      Mariana Guido de Moraes

16  Daniele Carvalho dos Santos

      Fernanda Cristina Nogueira

17  Ivone Aparecida Migotto dos Santos

      Luíz Antônio Fernandes - **

18  Lenyde Helena Potério dos Santos - **

      Maria Aparecida Ferreira de Jesus Parente

      Micaela La Nuez de Godoi

19  José Apparecido Ferreira - **

      Rosiane Beretta Marcondes Domiciano

20  Susete Gomes - **

21  José Francisco Paraíso Ferraz

      Tânia Regina Cirilo

22  Deyse Maria Burgos dos Santos - **

      José Roberto Nogueira Bastos

23  Myrna Massarotto da Silva - **

      Zuleika Mitre El Banat - **

25  Antônio Carlos Nagy - **

      Lauriangela Aparecida Duarte C.zari-**

      Lauriângela Aparecida Duarte Cartaginezzi Zari-**

28  Jadete Maria Andrade - **

29  Angelo Cappi

      Tania Mara Campanholo-**

30  Maria Inês Marotta Starek

26   Rita de Cássia D. de Lima Nogueira

27   Marcos Huascar Prudêncio Velasco

       Ney Aquino Oliveira - **

28   Adriana Angélica Rosa Visenburg

       Gustavo Bocaletti

29   Fiorelo Piazza

30    Elenita Aparecida Lopes de São José - **

30    Lia Raquel Lima e Silva Belluzzo

        Margarida Maria Faria Barbosa

Agosto

01 Adalberto Prado

     Ana Santinha Dian de Macedo

     Aparecida Garcia Gasques Martins

     José Antônio Carnevalli

02  Idalina Sachett Breda - **

      Miguel Lopes de São José - **

03  Fábio Franceschini Sabão

      Marcelo Thomaz Melara-**

      Marco Antônio Rezende

04  José Olavo Nogueira - **

05  Julia A. Ruete Gasparetto -**

      Rafael Andruch Pisciotta

      Solange Urbano

      Tícia Favoretti

07   Helenice Maria Teixeira Maia

       Vladimir Oliveira Sampaio Fiorentino - **

08   Marcos C. Machado da Silveira

09   Waldemar Henrique Cassemiro

10   Noreen Campbell de Aguirre - **

       Vinícius Esteves / Claúdia Wada Esteves - **

11   Luís de Souza Ribeiro

12   Lúcia Myriam Tralli Joffily - **

        Marcelo Pellizer - **

        Mathias Wild

        Saulo Aparício Duarte Pinto Júnior - **

12   Wilson Cesca - **

14   Maria do Carmo de Carvalho e Silva Figueiredo - **

       Maria José de Oliveira Santos

16  Celso Luis Barreto Pagani-**

17  Diego Macedo Gomes da Costa

19  Ricardo Bahia - **

      Thiago Carvalho e Silva Figueiredo - **

20  Célia Maria Martins

22  Luciano Benedito Grillo Rennó - **

      Mickael Cebrian

      Vânia Elizabeth Rodacki

      Vânia Elizabeth Rodacki - **

23  Jarbas José Guimarães - **

      Patrícia Betânia de Carvalho E Silva - **

24  Denil Tamássia Marques

      João José Carnevalli

      Maria Luíza Benfatti Guedes Pinto
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Homenagem aos Pais 
Em virtude da sua dignidade e missão, os pais cristãos têm a tarefa especí-

fica de educar os filhos para a oração, de introduzi-los na descoberta progres-
siva do mistério de Deus e no relacionamento pessoal com Ele.

“Elemento fundamental e insubstituível da educação para a oração é o 
exemplo concreto , o testemunho vivo dos pais. Somente rezando em conjun-
to com os filhos, pai e mãe cumprem o próprio sacerdócio real, entram na 
profundidade do coração dos filhos, deixando marcas que os acontecimentos 
futuros da vida não conseguirão apagar.”(cf.São João Paulo II, in Carta às 
Famílias, op. Cit.n.4).

Dia 10 de agosto é dedicado aos Pais, o que oferece a oportunidade de, 
numa visão cristã de família, desejarmos aos pais de nossa comunidade 
paroquial, bênçãos do Espírito Santo de Deus para que exerçam sua missão 
paterna, tendo por base a oração e o testemunho de fé junto a seus filhos.

Saúde e paz!

Mons.Fernando de Godoy Moreira – Pároco

Pe. Rodrigo Catini Flaibam – Vigário Paroquial

Meu Deus, eu Vos amo
e meu único desejo é amar-Vos até o último suspiro

de minha vida.
Meus Deus, infinitamente amável, eu Vos amo,

e preferiria morrer amando-Vos a viver sem Vos amar.
Senhor, eu Vos amo

e a única graça que Vos peço é amar-Vos eternamente.
Meu Deus, se  minha língua não pode dizer

a cada instante eu Vos amo,
quero que meu coração Vo-lo repita tantas vezes

quantas eu respiro. 
(Catecismo da Igreja Católica, n. 1657) 

A PASCOM – Pastoral da Comunicação de nossa Paróquia, 
tem a satisfação de apresentar, em nome da Comunidade Paroquial, 
os cumprimentos sinceros ao Mons.Fernando e Pe. Rodrigo, pela 
celebração do Dia do Padre – 4 de agosto –

Que Deus, por intercessão de São João Maria Vianney, continue 
abençoando-os e conservando-os perseverantes na vocação que 
abraçaram.

Oração do Santo Cura d'Ars
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