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Editorial

A publicação da 
Revista Rosa 

de Cássia mereceu 
duas mudanças sig-
nificativas: de um 
lado tivemos o au-
mento do número 
de páginas – agora 
são 16 -, de outro 
passaremos à edição 
47 bimestral e não 
mais trimestral, o 
que faculta uma me-

lhor e mais ampla divulgação dos assuntos que en-
volvem a Paróquia de Santa Rita de Cássia.

Completamos o mês de abril com riquíssimas 
atividades litúrgico-pastorais, enriquecidas com a 
piedade e participação dos paroquianos, especial-
mente na Semana Santa, cuja primeira capa nos 
mostrou o Santo Padre, o Papa, na piedosa liturgia 
do “lava pés”.

O mês de maio já se faz presente, e traz em seu 
calendário comemorações que nos comovem, como 
o mês consagrado à Maria – Mãe de Jesus; o mês em 
que comemoramos também no segundo domingo, 
neste ano no dia 10, o Dia das Mães; e ainda, cele-
braremos no dia 22, a nossa padroeira, Santa Rita 
de Cássia.

Os artigos procuram traduzir a veneração que 
prestamos à Virgem Mãe e o respeito e admiração 
que temos pelas nossas mães.

Somamos às homenagens à Santa Rita de Cássia, 
uma profunda reflexão de nossa vida que nasce da 

Páscoa no Espírito Santo, embasado no batismo que 
fundamenta nossa vida cristã.

A atividade pastoral da Paróquia é algo que ofere-
cemos como informação aos nossos fiéis, contidos 
em artigo próprio e elucidativo. 

Explicações da liturgia que envolvem as cele-
brações da Santa Missa se complementam, com o 
significado dos objetos litúrgicos usados durante as 
celebrações. Liturgicamente, desde a “Procissão de 
Entrada”, passando pelo “Rito Penitencial” e pelo 
louvor com o “Glória à Trindade Santa”, avança-
mos com a “Coleta”, como salutar importância 
contidos neste exemplar, para recordarmos todos 
esses significados.

Nosso conhecimento de “Igreja” se aprofunda com 
esclarecedor artigo, que nos mostra que a Igreja é 
santa e pecadora.

A Vigília e o próprio dia de Pentecostes nos colo-
cam diante das línguas de fogo que foram sopradas 
sobre os apóstolos. Que também nós sejamos quei-
mados pelo fogo do amor de Cristo, enchendo-nos 
do Espírito Santo. Esta edição contempla um riquís-
simo texto sobre Pentecostes (dia 25 de maio) e 
oficializa a homenagem que nossa Paróquia presta 
às Mães paroquianas. 

A Paróquia cultua e enaltece as atividades da Ca-
pela São Francisco de Assis, localizada na Vila Bran-
dina. A comunidade é atuante, participativa e con-
tribui com a propagação do Evangelho.

Esta edição contém notícias variadas que nos mos-
tram fotos da Semana Santa, Oficina de Santa Rita, 
lançamento da pedra fundamental do Centro Cate-
quético e notícias da Paróquia.
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Quando fomos batizados, iniciamos uma nova eta-
pa de vida e uma experiência que envolve todo 

o nosso ser e a nossa história. No batismo está o fun-
damento de nossa vida cristã como vida em comunhão 
com o Pai, em Cristo, no Espírito Santo. Assumimos 
viver uma vida de comunhão e unidade formando com 
todos um corpo que é a Igreja. Desde então entramos 
na história da salvação e nossa vida tornou-se uma ex-
pressão dessa história e desse mistério.

O batismo é uma experiência de morte e ressurreição. 
Morremos para o “homem velho” conduzido pelo pecado 
e nascemos “homem novo” em estado de graça, habitados 
pelo Espírito Santo. Das trevas para a Luz. 

Ser cristão significa estar em comunhão com a pessoa 
de Deus e o Seu mistério: viver em Cristo, deixar que Ele 
viva em nós a Sua filiação divina, a consagração e a missão 
no Espírito Santo, a sua paixão pela vida, pelo Pai. Cristo 
não só está diante de nós ou conosco, Ele está em nós. 

Uma pessoa batizada é uma seguidora de Jesus, o Cris-
to, é um discípulo dele que o tem como Mestre e Senhor 
de sua vida, é um fiel que acolhe a Sua pessoa e seus en-
sinamentos, um missionário que dá testemunho de Seu 
Evangelho. Uma pessoa batizada é alguém que vive em 
Cristo, que vive dele, que está unida a Ele como um ramo 
está unido ao tronco.

É fundamental redescobrir o Batismo para aprender a 
vivê-lo. Trata-se de evidenciar como viver o Batismo. 
Nesse “como” está o fundamento de nossa espiritualidade 
cristã.

A espiritualidade cristã é essencialmente batismal e eu-
carística, bem como mostram os fundamentos bíblicos e 
catequéticos ao longo da história da Igreja. De fato, os 
ensinamentos do Novo Testamento, especialmente as 
pregações de Pedro e Paulo e de todos os que seguiram 
essa mesma missão, convidam constantemente os cristãos 
a se tornarem aquilo que são, a exprimir na vida aquilo 
que receberam mediante a fé, a reconhecer sua condição 
e dignidade de batizados e a pôr em prática todas as suas 
riquezas.

Tudo em nós nasce e cresce à luz do batismo que nos 
torna filhos de Deus, irmãos e discípulos de Cristo, mo-
rada do Espírito Santo. 

A pessoa batizada deve, sobretudo, apreciar conscien-
temente esse seu novo nascimento que recebe de manei-
ra incomparável e inexplicável, sua condição de filho de 
Deus na mesma condição e dignidade de irmão de Cristo, 
a graça e a ventura de ser habitação do Espírito Santo. Ao 
sermos batizados nada perdemos do que é humano, a não 
ser a infeliz herança do pecado original e desde então fica-
mos capacitados para valorizar e utilizar do melhor modo 
tudo quanto é humano. 

Ser cristão, ter recebido o santo batismo, não deve pa-

A vida nasce da Páscoa no Espírito Santo
recer-nos coisa indiferente ou incompreensível; deve ser 
característica profunda da consciência de nossa condição, 
deve ser para nós hoje, como era para os primeiros cris-
tãos, uma iluminação, que atrai sobre si a Luz da verdade 
revelada por Deus, que afeta todo nosso modo de pensar, 
sentir e agir e nos torne capazes de vivermos como filhos 
da luz, naquele que é a Luz, fonte da eterna vida e feli-
cidade. 

A redescoberta do Batismo, cada vez mais vivido leva-
nos a nos concentrar sobre o essencial da espiritualidade 
cristã que é a vida em Cristo e vida segundo o Espírito. 
Nisso está nossa vocação, nossa missão, nosso modo de 
viver a vida em todas as suas expressões.

Reconhecer o Batismo como fundamento de nossa vida 
cristã, como nossa vocação e compromisso de comunhão, 
nossa missão, como fonte de nossa vocação à santidade 
leva-nos a viver continuamente a experiência da Páscoa – 
morrer e nascer a cada instante – como Cristo, para que, 
plenos do Espírito Santo sejamos sempre mais como Ele, 
luz para o mundo.

Na celebração sagrada da Vigília da Páscoa, a celebração 
do Batismo e a renovação dos compromissos do Batismo 
pela comunidade, já inserida nesse mistério, é momento 
de viver uma experiência da origem e do sentido da Pás-
coa como passagem da escravidão do pecado na sua escu-
ridão para a liberdade da luz e renovar a ação do Espírito 
Santo na vida dos batizados.

Quando somos batizados assumimos uma vocação úni-
ca, original: sermos santos. Viver a santidade como esti-
lo de vida e uma missão. Esse é o componente essencial 
e inseparável da vida batismal. Isso significa viver uma 
vida de unidade na fé e no amor, sermos construtores 
de uma nova civilização, sermos testemunhas de que a 
Páscoa acontece hoje graças a ação do Espírito Santo em 
nós. É o Espírito Santo que realiza em nós a Páscoa, isto 
é, uma metamorfose do nosso ser. Durante a vida temos 
experiências que nos provocam sofrimentos, afastamento 
das nossas “descidas ao inferno”, fervores, alegrias, espe-
rança, espanto mas, também, que nos fazem retornar ao 
paraíso. Esse é o caminho da santidade batismal. A Páscoa 
permanente que se prolonga em cada batizado e abre es-
paço e tempo para a ação do Espírito Santo.

No Batismo vivemos de maneira permanente a Páscoa 
de Cristo, em Cristo, com Cristo pela ação e no dom do 
Espírito Santo. 

Evoquemos com alegria o testemunho de S. Leão Mag-
no: “Reconhece, ó cristão, a tua dignidade”. Ou deixe-
mos arder nosso coração como o de S. Agostinho que 
pleno de admiração dizia: “Tornamo-nos não só cristãos, 
mas Cristo”!

José Alem, Pe. 2015
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COMO FAZER PARTE DA EUCARISTIA?
CATEQUESE SOBRE A MISSA

Dando continuidade a catequese sobre a Missa, nesta 
edição os temas abordados serão “Os Ritos na Litur-

gia” e “Os nossos passos na Assembleia da Missa”.

II – OS RITOS NA LITURGIA
A Missa, no seu conjunto, se desenvolve sob a forma de 

um grande ritual, composto por partes que são ritos 
menores.

2.1 - RITUAL OU RITOS
Originariamente estes termos designam uma ordem, 

uma sequência ritmada. Rito ou ritual lembram al-
guns comportamentos sociais ou familiares: há ritos em 
aniversários, em formaturas, posse de governantes, despe-
didas, recepções, velórios... Esses ritos são expressões de 
como cada sociedade entende o mundo, a vida, a morte...

2.2 - CONTEÚDO SIMBÓLICO
À noção anterior de rito ou ritual acrescenta-se a de con-

teúdo simbólico, sem o qual aquele perde o sentido e a 
razão de ser; sem este, o rito é mera formalidade social ou 
religiosa. 

A fim de facilitar a compreensão de rito ou ritual e conte-
údo simbólico, na liturgia católica, usaremos a comparação 
com uma vasilha e seu conteúdo. 

2.2.1 Elemento externo e interno
A vasilha representa a parte externa do rito, aquilo que 

se pode ver, ouvir, tocar... O conteúdo representa a par-
te interna do rito, expressa pelo seu simbolismo. Assim, o 
rito da liturgia da Igreja católica compõe-se de dois elemen-
tos: o externo e o interno. O elemento externo funciona 
como uma vasilha, dentro da qual se coloca o elemento in-
terno que por sua vez, é constituído pela vida real das pesso-
as participantes da liturgia da missa.

 2.2.2 Pessoas participantes
Quem são elas? São pessoas divinas e humanas que 

protagonizam o ato litúrgico: o Pai, o Filho-Jesus, o Espírito 
Santo e os homens e mulheres, seres humanos, a começar 
pelos incorporados em Jesus Cristo pelo Batismo, até a to-
talidade dos redimidos pelo Filho de Deus. É nesse conjunto 
de pessoas que estamos nós, enquanto presença participativa 
naquela celebração.

2.3 - O RITO SEMANAL
Só há rito litúrgico quando esses dois elementos se en-

contram: o externo e o interno (a vasilha e o conteúdo de 
vidas). Na falta de um deles, já não há liturgia.

Muitos acreditam ser repetitiva a celebração semanal. Na 
verdade, o que se repete é o elemento externo (a vasilha): 
os elementos externos da liturgia são comparáveis a vasilhas 
preciosas, joia de antiguidade e de arte primorosa. Quando 

uma família, como a Igreja, possui vasilhas assim, não faz 
delas uso descartável, ao contrário, conserva-as com muito 
carinho.

2.4 - PARTICIPAR INTENSAMENTE DO RITO 
LITÚRGICO

O elemento interno, o conteúdo da vida das pessoas, 
não se repete simplesmente, como ocorre com o elemento 
externo, pois a cada semana, a cada missa, o pedaço de vida 
que vivemos é novo, tão novo como cada dia de nossa vida. 
E é esta vida, com suas marcas próprias, que vai fazer parte 
do conteúdo interior de cada rito. Cada rito litúrgico, com 
seu conteúdo simbólico, expresso nos elementos externos e 
internos, concretiza a participação das pessoas. 

2.5 - MELHORAR NOSSA PARTICIPAÇÃO
Para participar da Missa precisamos conhecer melhor cada 

parte e os vários ritos que a compõem. Enquanto seres hu-
manos, seres corporais, precisamos dos sentidos (ver, 
ouvir, tocar com as mãos, sentir...); enquanto seres espi-
rituais precisamos de sentido; e como seres sociais ca-
recemos de relações com nossos semelhantes (horizontais) e 
com Deus (verticais).

É importante que, em cada momento, cada pessoa não se 
esqueça que o elemento externo do rito é a vasilha oferecida 
para receber o conteúdo interno. Sem essa composição sim-
bólica não acontece o principal.

III - OS NOSSOS PASSOS NA ASSEMBLEIA DA 
MISSA

3.1- UNIR E REUNIR AS PESSOAS 
Os principais ritos da celebração pretendem unir e reu-

nir pessoas presentes na assembleia, que é a Igre-
ja de Jesus Cristo. A palavra IGREJA significa assembleia. 
Existem pessoas que não costumam ir à Missa e dizem que 
gostam de ir à Igreja quando não há ninguém. Esta igreja 
pode ser um lugar saudável para descanso, oração pessoal. 
E isso é bom! Mas essa pessoa não vai à Igreja, que é as-
sembleia dos discípulos de Jesus. O lugar em que 
a assembleia costuma reunir-se, ganhou o nome de igreja. 
Mas a Igreja não é o lugar, é a assembleia dos fiéis.

3.2 - COMEÇA A MISSA
3.2.1 Procissão de entrada

A missa começa com uma procissão: algumas pessoas, 
juntamente com o ministro, se dirigem para o altar.

Desde os tempos antigos, os cristãos adotaram o costume 
de levar à frente destas pessoas a cruz e as velas, e também 
a Bíblia ou o Evangeliário, núcleo central da Bíblia cristã.

3.2.2 Procissão = caminhada
Às vezes, esta caminhada nem parece procissão. Na rea-

lidade, porém, a procissão de entrada de cada missa é uma 
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longa caminhada, uma procissão comprida, porque é 
RITO. A cerimônia externa desta procissão pode ser pe-
quena, mas o conteúdo simbolizado é enorme. A cerimônia 
externa pode passar sempre pelo mesmo lugar, mas com 
o seu conteúdo interno, esta procissão passa, cada semana, 
por caminhos diferentes.

3.2.3 Conteúdo interno – os passos da nossa vida
O conteúdo interno da procissão de entrada da Missa são 

os passos da nossa vida colocados em marcha para 
Deus. Passos que andamos em todas as direções, durante a 
semana: em casa, no trabalho, no estudo, no lazer... Passos 
nossos, que colocados lado a lado dos passos das demais pes-
soas, formam essa grande procissão que caminha a semana 
inteira pelas ruas e praças, penetra os lares e seus aposentos, 
entra nas fábricas, escolas, repartições públicas, penetra nos 
hospitais, bancos, clubes, escritórios, nos transportes, con-
domínios, espaços públicos e privados... Anda até pelas ala-
medas dos cemitérios...

 3.2.4 Passos no seguimento de Jesus
São esses os passos da verdadeira entrada de cada Missa, 

que constituem o conteúdo interior, colocado na vasilha 
ritual. A cruz, levada à frente do grupo, recorda-nos a 
proposta de Jesus: “Se alguém quiser vir atrás de mim, 
tome a sua cruz e siga-me” (Mt 16,24).

As velas, que recordam as do nosso batismo, nos ensi-
nam que para seguir os passos de Jesus, com os passos da 
nossa vida, precisamos iluminar o caminho com a luz da fé. 
É à luz da fé que saberemos reconhecer as grandes pegadas 
de Jesus, que passou pelos caminhos humanos e deixou-nos 
o convite para segui-lo. A Palavra de Deus indica o caminho.

 3.2.5 Acolhidos na Trindade

Reunidos, somos acolhidos com a saudação de resso-
nância bíblica, e aconchegados na “graça do Senhor Jesus, 
no amor do Pai e na comunhão do Espírito Santo”. Por isso, 
bendizemos a “Deus que nos reuniu no amor de Cristo.”

3.2.6 Penitência dos passos errados
O rito penitencial dá-nos a oportunidade de recolher 

até os nossos passos errados, a fim de que nenhum pedaço 
da nossa vida fique de fora. Reconhecemos humildes, nos-
sos passos desviados para colocá-los no caminho: “Eu sou o 
caminho, a verdade e a vida”. (Jo 14,6).

3.2.7 Glória e Louvor à Trindade Santa
O canto do Glória é um hino característico da primitiva 

liturgia pascal: canto de louvor e alegria dos que são liberta-
dos. É uma linda oração de louvor a Deus.

3.2.8 Oração – coleta recolhe nossas vidas para 
Deus.

O ritual de abertura da Missa alcança o seu objetivo na sig-
nificação da oração-coleta, para a qual o Ministro, presi-
dindo a assembleia, convida dizendo: oremos.

Coleta é outra forma de nossa língua para falar colhei-
ta. Estas duas palavras são derivadas do verbo colher. A 
oração-coleta faz a colheita de todas as pessoas presentes, 
recolhe todas as vidas, carregadas sobre todos os passos reu-
nidos.

E conclui, dizendo ao Pai que viemos a Ele por 
Nosso Senhor Jesus Cristo (que é o nosso único acesso 
– cf Jo 14, 6); e que não chegamos isolados em nosso indi-
vidualismo, pois estamos reunidos e unidos na unidade 
do Espírito Santo, que nos foi prometido e enviado aos 
nossos corações.

Na verdade é o Espírito Santo que une a Igreja. E, é como 
Igreja, que nos encontramos na missa e nos apresentamos ao 
Pai. Por isso, selamos nossa unidade de filhos do Filho nesta 
assembleia eclesial, confirmando: Amém. 

Continua na próxima edição
Monsenhor José Antônio Busch
Como fazer parte da Eucaristia
Catequese sobre a Missa, p.5-9

(texto resumido e adaptado por Angelo Zambom)

Aos domingos,
às 8h20min

Rádio Globo AM
1390 KHz

Apresentação
Luis Antonio Brito Leal

e Angelo Zambom

Quer dar sua opinião?

Entre em contato conosco:
programaapalavra@gmail.com
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A ATIVIDADE PASTORAL DA PARÓQUIA 
SANTA RITA DE CÁSSIA

“Confirmando a caminhada de uma Igreja toda ministerial…” (D. Bruno Gamberini – Carta 
Pastoral – 8/12/2008 – n.22) e recordando que é necessária uma permanente “conversão pastoral” (cf. DAp 
366), pois, novos desafios exigem novas respostas pastorais, a Paróquia Santa Rita de Cássia orientada pelas 
disposições do 7° Plano de Pastoral Orgânica da Arquidiocese de Campinas (P.P.O) atualizou em Dezembro de 
2014 a sua estrutura pastoral, redefinindo os Ministérios, Pastorais e Movimentos que abaixo resumidamente 
apresentamos. Nos próximos números do Informativo Rosa de Cássia iremos detalhando cada uma delas.

A) PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
A Pastoral da Comunicação da PARÓQUIA SANTA 

RITA DE CÁSSIA de Campinas tem o objetivo de fazer fluir 
a comunicação entre paroquianos, pastorais, comunidades 
como um todo, de uma forma acolhedora, tendo como mís-
tica a comunhão e a unidade. 

Deverá neste primeiro momento, conduzir as seguintes 
Atividades Pastorais:

• Informativo Rosa de Cássia
• Boletim Santa Rita
• Site da Paróquia na Internet
• Livro Tombo 
Uma atividade Técnica de Apoio Geral às necessidades de 

Comunicação dos demais Ministérios deverá igualmente ser 
estruturada sob a responsabilidade do Ministério da Comu-
nicação, que deverá criar e dispor todos os meios necessá-
rios para a Comunicação da Paróquia, tais como:

• Quadros de Avisos, fixos e portáteis.
• Equipamentos para comunicação Áudiovisual 
• Softwares para Design Gráfico
• Contratação de Empresas para as produções gráficas 

(cartazes, banners, folhetos etc.)
• Contratação de empresas para dar suporte às necessida-

des de comunicação virtual, pelos meios eletrônicos dispo-
níveis: Internet, Facebook, Twiter, etc.)

B) PASTORAIS PARA A EDUCAÇÃO, 
FORMAÇÃO CRISTÃ E ESPIRITUALIDADE

Esta Pastoral terá o objetivo de promover a formação ne-
cessária para os sacramentos da Iniciação Cristã das equipes 
de música do matrimônio, bem como intensificar a espi-
ritualidade bíblico-litúrgica, por meio de cursos de apro-
fundamento da Sagrada Escritura e do Catecismo da Igreja 
Católica; da Leitura Orante e Vivencial da Bíblia; e ainda, 
por meio da promoção de palestras de interesse na área de 
formação dos paroquianos; grupos de vivência; e grupos de 
oração. 

Deverá, portanto, englobar as seguintes Atividades Pas-
torais:

• Pastoral do Batismo 
• Catequese da Primeira Eucaristia
• Pastoral da Crisma
• Pastoral Familiar
• Curso de Preparação para o Matrimônio 
• Grupos de Oração
• Coordenação de Cursos e Pa-lestras
• Escola da Fé - tem como objetivo refletir sobre assuntos 

referentes à Doutrina Católica e aos ensinamentos de Jesus 

Cristo, a fim de ajudar os fiéis a se aprofundar na vivência da 
fé. Estamos estruturando para início de Junho/2015 o curso 
“Catecismo da Igreja Católica (C.I.C.)”

C) PASTORAIS DA FRATERNIDADE E AMOR 
CRISTÃO

A vivência da Fraternidade e do Amor é o coração da Igre-
ja. É o grande mandamento de Deus, vivido e anunciado 
por Jesus: “O que vos mando é que vos ameis uns aos 
outros”(Jo,15, 17) e se expressa nas obras de misericór-
dia; é testemunho e expressão da vivência comunitária em 
seu compromisso social. “A caridade jamais passará” 
(1 Cor. 13,8). 

O objetivo destas Pastorais é promover ações que sejam 
expressão da espiritualidade de comunhão e da prática da 
caridade; buscar integrar-se a uma “Igreja do Serviço Soli-
dário”, ser sensível às necessidades dos irmãos e à luta para 
vencer a injustiça e empenhar-se na promoção da vida em 
plenitude que Jesus veio trazer.

Em nossa Paróquia, estão em atividade as seguintes Pasto-
rais que operacionalizam esse desafio cristão:

• Pastoral do Dízimo
• Pastoral da Saúde
• Pastoral da Oficina de Artesanato Santa Rita de Cássia

D) PASTORAL DA LITURGIA
A liturgia deve ser celebrada de forma ativa, plena, cons-

ciente e frutuosa por todo o povo de Deus, que possui cos-
tumes, língua e riquezas culturais muito próprias (cf. SC 
5-8; 10.14). 

A pastoral litúrgica implica cuidados com a preparação, a 
realização e a avaliação das celebrações, com a formação do 
povo e dos ministros e também com a organização da vida li-
túrgica nos vários níveis da Igreja. Esta divisão corresponde, 
portanto, a um tríplice objetivo da pastoral litúrgica, que é 
promover celebrações autênticas, dar a formação litúrgica e 
promover a organização da vida litúrgica.

Será composta das seguintes Atividades Pastorais
• Celebrações Ordinárias
• Celebrações Especiais
• Organização e Manutenção do Material Litúrgico
• Coordenação da Coleta 
• Coordenação dos Leitores e Animadores
• Coordenação das Equipes de Música, do Matrimônio. 

Luis Antonio Brito Leal
Coordenador das Pastorais da Paróquia
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Pentecostes

Pentecostes era para os judeus uma festa de grande 
alegria, uma ação de graças pelas colheitas do tri-

go. E a ela acorriam pessoas de todo lugar que voltavam 
saudosos à Jerusalém acompanhados de pagãos amigos 
e de recém-convertidos à religião judaica. As primícias 
das colheitas eram então oferecidas no templo, em agra-
decimento ao Senhor pela produção daquele ano. Essa 
festa acontecia no quinquagésimo dia depois da festa Pás-
coa, daí o nome de Pentecostes que significa, em grego, 
“quinquagésimo”. Com o tempo, ela perdeu sua ligação 
com a vida dos agricultores e se tornou festa religiosa. 
No tempo de Jesus, celebrada 50 dias após a Páscoa, ela 
recordava o dia em que no monte Sinai Deus entregou as 
tábuas da Lei de Moisés. Os Atos dos Apóstolos de Lucas 
fazem coincidir a vinda do Espírito Santo com a festa ju-
daica de Pentecostes.

No primeiro Pentecostes depois da paixão, morte e 
ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre os 
discípulos reunidos na comunidade cristã de Jerusalém: 
”De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse 
um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam 
sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de 
fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um de-
les. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram 
a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes 
concedia que falassem.” (Atos 2, 1 – 4). As primícias, 
os primeiros frutos da colheita aconteceram naquele dia, 
pois foram muitos os que se converteram e que foram 
recolhidos para o Reino. 

O Evangelho de São João tem outra visão dos fatos. 
Para as comunidades joaninas, a efusão do Espírito San-
to acontece no mesmo dia da Ressurreição, sem deixar 
espaço vazio entre o tempo em que agiu em Jesus e o 
tempo em que age nos discípulos de Jesus. “Na tarde do 
mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos 
tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por 
medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Dis-
se-lhes: ‘A paz esteja convosco! Como o Pai me enviou, 
assim também eu vos envio a vós’. Depois dessas pala-
vras, soprou sobre eles dizendo-lhes: ‘Recebei o Espírito 
Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão 
perdoados; àqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão reti-
dos’”. (João 20, 20 – 23) .

Não se trata aqui, de buscar certezas históricas acerca 
da data em que Jesus comunicou o Espírito Santo ou de 
quem o recebeu. O importante é conhecer a Palavra de 
Deus e por meio dela, saber que a promessa de Jesus aos 
seus discípulos se cumprira: ”Quando vier o Paráclito, 
que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, 
que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Tam-
bém vós dareis testemunho, porque estais comigo desde 
o princípio”. (João 15, 26 – 27). Nascia em Pentecostes 
a Igreja de Cristo. O Espírito Santo é Deus com o Pai e 
com o Filho. Sua presença traz consigo o Filho e o Pai. 
Por Ele, somos filhos no Filho e estamos em comunhão 
com o Pai.

O dom do Espírito Santo se dá com o sopro de Jesus 
sobre os discípulos. A palavra “espírito” tem origem no 
Antigo Testamento, com o significado de “sopro vital”. 
E é por este sopro vital de Deus que surge a “criação” na 
narrativa do Gênesis. Agora, Jesus comunica seu sopro 
vital, divino e santo, seu Espírito, aos discípulos e com 
esse gesto Jesus está recriando a humanidade mediante o 
sopro do Espírito. E é este Espírito que anima as novas 
comunidades em sua pluralidade de dons, porém, for-
mando um só corpo no seguimento e união com Jesus.

A Solenidade de Pentecostes conclui, na Igreja, o Tem-
po Pascal. Era preciso que Jesus padecesse no calvário, 
carregasse sua Cruz, fosse crucificado e ressuscitasse; era 
preciso que aparecesse às mulheres e aos discípulos e de-
pois ascendesse ao céu, para que se cumprissem as Escri-
turas. Todos esses acontecimentos foram a confirmação 
da condição humana e divina de Jesus, o Cristo de Deus. 
Toda a sua vida foi dom de amor a todos os que convive-
ram com ele, particularmente os discípulos ao longo da 
sua vida pública.

Mas qual a ação do Espírito Santo em nós, na Igreja, na 
humanidade como um todo?

O Espírito Santo é o coração da Igreja, é a fonte da 
vida, é a seiva que alimenta seu corpo místico e seus 
membros. Pelo batismo, Ele habita em nós, filhos e filhas 
de Deus, e faz crescer em nossos corações a sua presen-
ça, pela Eucaristia, quando comungamos seu corpo e seu 
sangue. Nesse memorial, nesse mistério divino e inefável 
realiza-se a mais bela e sublime realidade: pelo Espírito 
temos Cristo em nós, permanecemos nele e Ele perma-
nece em nós. E só pelo Espírito podemos dizer que já não 
somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós.

Mas, o Espírito em nós age também na Comunidade 
como um todo, edificando a Igreja, fazendo-a sempre 
corpo de Cristo, vivo como a vida do Ressuscitado; é 
o Espírito que alimenta a Igreja com os ministérios, os 
carismas e os dons. É na força e na graça do Espírito San-
to que os sacramentos são celebrados e a Igreja é conti-
nuamente edificada e renovada, até a vida eterna. É no 
Espírito que os cristãos do mundo inteiro podem rezar 
e proclamar do fundo do coração que Jesus é o Senhor 
e que Deus é nosso Pai. Sem o Espírito não poderíamos 
chamar a Deus de Pai : “Abbá” - Pai . É ainda no Espíri-
to que os cristãos devem viver como profetas, e, com a 
Igreja, anunciar a Verdade, o Evangelho.

Maria Teresa Penteado Cartolano
Conselho editorial
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Vivemos uma 

Devemos recordar-nos das cerimônias que marcaram a nossa Se-
mana Santa deste ano de 2015. Insuperável pela participação dos 
nossos paroquianos, não somente pela presença maciça às nossas 
liturgias, mas, mais pela piedade e recolhimento demonstrados. 

Domingo de Ramos
Jerusalém estava em festa, a Páscoa era o grande evento judaico 

ao qual acorriam todos os judeus, vindos dos mais diversos luga-
res, inclusive Jesus e seus discípulos. Jesus é recebido em festa 
pela população que já o conhecia pela sua Palavra e pelos seus mi-
lagres. A celebração do Domingo de Ramos recorda estes fatos.

Por meio da procissão de Ramos, retomamos o gesto do Se-
nhor entrando na Cidade Santa. É sinal que acolhemos o Senhor 
em nossas vidas e como o povo do Antigo Testamento, que leva-
va ramos nas mãos, nós também o fazemos significando a nossa 
adesão ao projeto do Cristo libertador sobre nós.

Quinta-feira Santa
Antes de padecer, Jesus havia desejado ardentemen-

te comer a ceia da última Páscoa com seus discípulos. 
Iniciam então a ceia cumprindo os rituais judaicos. 

Na noite da Ceia, Jesus, que era o anfitrião, levan-
tou-se e começou a lavar os pés dos discípulos. Todos 
ficaram assustados com aquele gesto, pois isso não ca-
bia ao anfitrião e sim a um dos seus criados. 

Jesus deu, com esse gesto, um exemplo de humil-
dade a ser seguido, e também deu uma manifestação 
concreta de que ele é o Servo Sofredor anunciado pe-
los profetas e que vai se entregar por nós.

Durante a refeição, ao render graças, abençoar o 
pão e o vinho, distribuindo-os aos seus discípulos 
como o símbolo de uma nova aliança, Jesus anteci-
pa o seu oferecimento ao Pai que seria consumado na 
Cruz. Institui, assim, Jesus, a Eucaristia – celebrada 
em todas as nossas missas em cumprimento à ordem 
de Jesus de fazer aquilo em sua memória. 
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Semana Santa

Sábado Santo 
Vigília Pascal

Essa noite é de alegria. Cristo Res-
suscitou, Aleluia!

Com um fogo novo, Jesus represen-
tado pelo Círio adentra a Igreja como 
a Luz que ilumina todos os povos. 

É o Cristo ressuscitado. Procla-
mamos isso com alegria no canto do 
“Exultet”, demos Glória a Deus, re-
cordamos a História da nossa Salva-
ção, nos enchemos de júbilo e recor-
dando as promessas do nosso Batismo 
professamos confiantes a nossa fé. 

Sexta-feira Santa
Terminada a ceia, Jesus dirige-se com os discípulos 

para o Horto das Oliveiras. Sofreu ali as dores da sua 
angústia suprema. Sabia que iniciava a sua Paixão. Foi 
traído, preso, e condenado à morte e morte de Cruz.

Na tarde da Sexta Feira Santa numa cerimônia reca-
tada e silenciosa, revestida de tristeza recordamos esses 
fatos e nos inclinamos em adoração diante da sua Cruz, 
onde o Cordeiro de Deus, imolado, derramara seu san-
gue pela nossa Redenção.

Domingo de 
Páscoa

Assim vivenciamos a Santa 
Páscoa, fizemos a caminhada na 
busca incessante da perfeição 
espiritual e religiosa. Que nos-
so Santíssimo Deus e Senhor, 
pela sua RESSURREIÇÃO, 
também nos ressuscite das 
aflições e das dificuldades que 
possam impedir nossa santifi-
cação. Que a Santa Páscoa nos 
converta a todos e nos guarde 
no Sagrado Coração de Jesus.
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AÇÕES DA OFICINA DE ARTESANATO
SANTA RITA DE CÁSSIA

Neste ano em que a Campanha da Fraternidade teve 
como tema “FRATERNIDADE, IGREJA E SOCIE-

DADE” e como lema “EU VIM PARA SERVIR”, seguin-
do esse lema a Equipe de Artesanato da Paróquia promo-
veu mais uma vez seu tradicional Bazar Beneficente do 
Dia das Mães que se realizou nos dias 25 e 26 de abril pp.

As voluntárias dessa equipe servem à Igreja realizando 
esse trabalho e conseguem dar continuidade ao atendimento 
às obras sociais da Igreja Santa Rita de Cássia, por meio da 
arrecadação obtida com a venda dos produtos produzidos 
na Oficina.

Muitas pessoas são atendidas com a doação de colchões, 
enxovais de bebê, cobertores, cestas básicas, fraldas geriá-
tricas, produtos de higiene pessoal e limpeza, entre outros 
produtos.

A Oficina atende também a Comunidade São Francisco de 
Assis localizada na Vila Brandina, a Casa Maria de Nazaré, 

com aproximadamente 800 crianças, a Sociedade São Vi-
cente de Paulo, localizada na Vila Industrial, a Comunidade 
do Jardim Tamoyo, a Cáritas Arquidiocesana e outras mais, 
conforme a necessidade.

Além das peças que são confeccionadas pela equipe de Ar-
tesanato Santa Rita de Cássia, a Oficina conta com a doação 
de muitas voluntárias que graciosamente ofertam produtos 
produzidos em suas casas ou em outros grupos.

Além de todo esse material produzido e recebido por do-
ação, esse ano recebemos de algumas lojas, também por do-
ação, produtos de primeira linha. .

Por todo esse apoio recebido não só da comunidade com 
também da nossa cidade, que acreditam em nossos objeti-
vos, nós da equipe da Oficina de Artesanato agradecemos e 
rogamos a Deus, pela intercessão de Santa Rita, que as aben-
çoe e a cada irmão e irmã em particular e sua família.

Equipe de Artesanato Santa Rita de Cássia

Cobertores adquiridos pela Oficina e 
que serão doados para a Cáritas Ar-
quidiocesana de Campinas

Bazar realizado nos dia 25 e 26 de abril PP

LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL 
DO CENTRO CATEQUÉTICO

No dia 25 de abril pp, foi lançada a pedra fundamental do Cen-
tro Catequético que será construído pela Paróquia, na Rua Hermas 
Braga, em terreno próximo a Igreja Santa Rita de Cássia.

Este Centro é um sonho antigo que começa a se tornar realidade.
O projeto já está pronto e aprovado, e sua elaboração contou 

com o apoio da Dra.Alaíde Quércia, que participou do evento e 
juntamente com a Sra.Célia Dias descerrou a placa da pedra fun-
damental.

Nosso pároco, Monsenhor Fernando já constituiu a Comissão de 
Obras, e todos estão muito animados para dar início aos trabalhos.

Na próxima revista teremos mais informações sobre a cons-
trução. Dra.Alaíde Quércia e Sra.Célia Dias descerrando a placa
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22 DE MAIO – FESTEJAMOS A NOSSA PADROEIRA

PEqUENA hISTóRIA DE SANTA RITA DE 
CáSSIA

Nossa paróquia e, tantas quantas outras são consagradas à San-
ta Rita de Cássia, veneram, liturgicamente, no dia 22 de 

maio, a “Santa das Causas Impossíveis”. Filha de Úmbria, provín-
cia da Itália, nascida de pais pobres e idosos, sendo a única filha, 
mas, herdando as maiores riquezas que o ser humano necessita: 
educação, princípios da fé e especialmente a moral cristã.

Sua devoção à Santíssima Virgem se deu desde seus tenros anos 
de vida, reverenciando ela, ainda e também São João Batista e San-
to Agostinho. Desprendida das diversões humanas, sua inclinação 
à oração e à solidão eram seus passatempos preferidos. As dificul-
dades financeiras de seus velhos pais, impediram-na de entrar na 
Ordem Agostiniana. 

Por interesses materiais, seus pais contrataram seu casamento 
com um jovem de nome Paulo Ferdinando. Aparentemente, mos-
trava-se ele de boa índole, para depois de casado, revelar-se de um 
caráter violento. Somente nas orações, nos jejuns e nos sacrifícios, 
encontrava Rita de Cássia conforto espiritual para suportar a vida 
de martírio e sofrimento conjugal que vivia.

Do seu casamento restaram-lhe dois filhos gêmeos que, ao cres-
cerem, herdaram o temperamento e a grosseria do pai.

Nunca nossa Santa Rita se deixou abater pelo sofrimento, oran-
do interminavelmente, pedindo a Deus pela conversão de seu ma-
rido; a graça do Senhor se fez sentir em seu coração e a mudança 
de atitudes de Paulo Ferdinando se tornou agradável e amável, 
com sua conversão sincera, e a graça que se fez presente.

Mas, os desígnios de Deus não são os nossos desígnios: Paulo 
Ferdinando, em determinado dia foi assassinado. Outra dificul-
dade a impelia a convencer seus filhos a não vingarem a morte 
do pai. 

Isto levou-a à oração intermitente e com grande sacrifício, uma 
vez que, em seu coração, o perdão aos assassinos de seu marido já 
havia sido concedido, e, para que eles não fossem presos, recebeu-
os em sua casa, livrando-os da prisão iminente.

Suas orações a Deus, para que seus filhos não praticassem outro 
assassinato, foi ouvida, quando, eles, aos 14 anos de idade, foram 
chamados por Deus.

Seu sofrimento revelou-se ainda maior com estas perdas, mas, 
agora, podendo consagrar-se à Ordem Agostiniana, bateu à porta 
do convento, não sendo aceita por ser viúva; Rita não desanimou 
e somente a oração a Deus, o que ela mais sabia fazer com tanto 
fervor, abriu-lhe as portas que tinham sido fechadas, reputando 
como milagre a graça de ser uma nova freira agostiniana.

Sua meditação que fazia incansavelmente sobre a paixão de Je-
sus, privilegiou-a com o “estigma” de um espinho em sua testa. 
Era a agonia de Cristo, que ela tanto amava, agora, também em 
sua própria carne.

Viveu sua vida de claustro a rezar pela humanidade, diuturna-
mente, santificando-se perante seu Deus e Senhor Crucificado.

Faleceu em 22 de maio de 1457, aos 76 anos de idade e, ao 
ser canonizada como santa da Igreja Católica Apostólica Romana 
é apresentada com um crucifixo nas mãos e um sinal do estigma 
na testa.

Sem dúvida, Santa Rita de Cássia é uma das santas de maior 
popularidade em todo o mundo, como protetora absoluta das es-
posas e mães que se angustiam pelos maus tratos dos esposos.

A devoção que nossos paroquianos devotam à Santa Rita de Cás-
sia, mostra-nos o quanto ela é venerada.

Comprovação disso se dá pelo que podemos chamar de “mural” 
(a grade de segurança que circunda nossa Igreja), a ostentar grande 
quantidade de cartazes com pedidos de graças, atestando tê-las 
recebido e agradecendo a intercessão dessa nossa valorosa Santa. 

Fued Rezek Andery

AS LIÇÕES DEIXADAS POR SANTA RITA
Eis algumas, dentre muitas outras, lições que podemos tirar da 

vida de Santa Rita de Cássia:

• Ela foi sempre obediente, desde criança, tanto em relação aos 
pais quanto em relação às suas superioras quando no convento.

• Ela amou a sua família;
• Ela foi perseverante na oração alcançando a conversão do ma-

rido;
• Ela foi perseverante no perdão, mesmo diante dos que assas-

sinaram seu marido;
• Ela, mesmo diante das dificuldades da vida conjugal, foi sem-

pre fiel e procurou a concórdia.
• Ela ofereceu seus filhos a Deus para que não caíssem na escra-

vidão do egoísmo, da violência e das drogas.
• Ela colocou a vontade de Deus acima de tudo;
• Ela buscou no Senhor o conforto para enfrentar a solidão de 

sua viuvez e perda dos filhos.
• Ela soube ser paciente e perseverante, ao regar até florescer a 

rama seca do jardim do convento.
• Ela foi confiante na inspiração de Deus, ao acreditar, mesmo 

em condições adversas, no florescimento de rosas e figos em seu 
jardim.

• Ela foi fiel à Igreja, mesmo enfrentando dificuldades, partici-
pou das suas grandes celebrações 

• Ela sempre esteve a serviço dos enfermos e dos pobres;
• Ela, estigmatizada pelo espinho em sua fronte, transformou o 

sofrimento em amadurecimento humano e espiritual;
• Ela praticou o jejum como caminho para a doação ao próximo 

e como comunhão com Deus;
• Ela alimentava-se da Eucaristia, de onde tirava cora-

gem e força;
• Ela acreditou no amor de Deus em 

todos os momentos da vida e, nunca se 
cansou de interceder por aqueles que pe-
diam a sua intercessão.

Luis Antonio Brito Leal 

“Rita foi reconhecida ‘santa’ não 
tanto pela fama dos milagres que 
a devoção popular atribui à eficá-
cia de sua intercessão junto de Deus 
todo-poderoso, porém, muito mais 
pela sua assombrosa ‘normalidade’ da 
existência quotidiana, por ela vivida 
como esposa e mãe, depois como viúva 
e enfim como monja agostiniana” (João 
Paulo II, no centenário da canonização de 
Santa Rita de Cássia).
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CONHEÇA A IGREJA A QUAL PERTENCE

CREIO NA IGREjA SANTA E PECADORA

Dizer que a nossa Igreja é santa e pecadora, pa-
rece ser uma coisa fácil de entender e aceitar, 

pois estaríamos assim abrangendo as duas dimen-
sões, as duas faces da Igreja: a divina e a humana, o 
Espírito e a carne, a carismática e a institucional, a 
invisível e a visível, a profética e a organizacional, a 
vertical e a horizontal, a da graça e a do pecado. 

Não devemos, contudo, imaginar duas Igrejas ou mesmo 
duas faces, a divina e a humana.

“A Igreja não é só a obra de Cristo-Espírito, nem só a obra 
dos Apóstolos, do homem. É uma obra de Deus e do ho-
mem. Poderíamos afirmar: a Igreja é verdadeiramente di-
vina e verdadeiramente humana. É impossível dividi-la em 
espiritual e carnal, em carismática e institucional, SANTA E 
PECADORA. O que podemos destacar, com muita clare-
za, são os aspectos que historicamente ganham mais real-
ce, isto é, a ênfase, o acento que os cristãos colocam num 
dos polos. Quando isso acontece, no movimento pendular, 
torna-se mais visível, mais evidente, um dos aspectos, ou o 
divino ou o humano”. (1) 

A Igreja à qual pertencemos e na qual estamos integrados 
pela “fé e pelo batismo, tem uma vitalidade que circula em 
suas veias, que é a graça do Espírito Santo. Somos, no dizer 
de S. Pedro:

“a gente escolhida, o sacerdócio régio, a nação 
santa, o povo que Ele adquiriu para proclamar os 
grandes feitos daquele que nos chamou das tre-
vas à luz maravilhosa”. (1 Pd 2,9) 

Esta Igreja é o povo SANTO de Deus que é SANTA pois o 
Deus Santíssimo é o seu autor; Cristo, o seu Esposo, a santi-
ficou. O Espírito de Santidade a vivifica. Embora congregue 
pecadores, ela é “imaculada” e composta por “maculados”. 

Fomos, não só reunidos de todos os povos, mas também 
constituídos como um só Corpo, do qual somos membros 
vivos e corresponsáveis. Cristo é sua Cabeça e o Espírito 
Santo a alma. Age, pois, pela força sacramental, ou seja, é o 
próprio Cristo que, pelos sacramentos, atua por ela, como 
o grande Sacramento, que proporciona salvação ao gênero 
humano.

Nossa Igreja se caracteriza e se identifica pela unidade, 
santidade, catolicidade e apostolicidade como já vimos afir-
mando. Contudo, não acolhe perfeitos, mas homens peca-
dores, que quer conduzir à salvação e à plenitude da vida. 

(1) Pe Roque Frangiotti – (Dr. em Teologia Univ. de Strasbourg; 

prof. de filosofia no Centro Universitário Assunção)

Os membros da Igreja somos nós. Por isso o Concílio Va-
ticano II garante que ela é, ao mesmo tempo, santa e peca-
dora. Santa porque vitalizada pela graça de Deus, e pecadora 
porque acolhe seres humanos frágeis, que necessitam pedir 
diariamente perdão, tanto a Deus como ao próximo. 

A Santidade da Igreja, embora pecadora, fez com que sua 
autenticidade fosse testemunhada ao longo de dois milênios. 
Muitos deram sua vida para garantir a autenticidade da fé. 
Alguns chegaram a naufragar, tanto pelos erros internos 
como pelas ameaças externas. Na verdade, porém, apesar 
de tudo, o Espírito Santo continua assistindo sua Igreja e 
garantindo autenticidade, depurando-a dos malefícios 

O ideal está claro: “sede perfeitos como vosso Pai celeste 
é perfeito”, o que corresponde a “sede misericordiosos por-
que Deus é misericordioso”. 

A essência da vida cristã é o amor. Se alguém não ama 
não pode ser considerado católico praticante, nem conhece 
a Deus, que é amor.” (2) 

Em recente audiência geral na praça de São Pedro o Papa 
Francisco falou da santidade da Igreja: “Homens pecadores, 
mulheres pecadoras, sacerdotes pecadores, religiosas peca-
doras, bispos pecadores, cardeais pecadores, Papa pecador? 
Todos. Como pode ser santa uma Igreja assim? Na realidade 
não somos nós que fazemos a santidade da Igreja, que não é 
santa pelos nossos merecimentos, mas porque Cristo a tor-
nou santa com a sua morte na cruz. 

“O que significa isto?” perguntou. Significa que “a Igreja é 
santa porque provém de Deus que é santo, é-lhe fiel e não 
a abandona”. Mas há outra consideração que deve ser feita: 
na Igreja “o Deus que encontramos não é um juiz cruel”; é 
como “o pai da parábola evangélica”, o qual acolhe de braços 
abertos o filho que o deixou e depois decidiu voltar para 
casa. “O Senhor – disse o Papa Francisco – quer que sejamos 
parte de uma Igreja que sabe abrir os braços para acolher to-
dos, que não é a casa de poucos, mas a casa de todos, na qual 
todos podem ser renovados, transformados, santificados 
pelo seu amor, os mais fortes e os mais débeis, os pecadores, 
os indiferentes, quantos se sentem desanimados e perdidos”.

Por conseguinte, advertiu, ninguém pode pensar que “a 
Igreja é só a Igreja dos puros, daqueles que são totalmente 
coe-rentes”: trata-se de uma verdadeira “he-resia”, porque 
“a Igreja, que é santa, não rejeita os pecadores; não nos re-
jeita a todos nós; não rejeita porque chama todos”.

Aliás, perguntou o Pontífice aos fiéis presentes, “algum 
de vós está aqui sem os próprios pecados? Algum de vós?”. 
E acrescentou: “Nenhum, nenhum de nós. Todos levamos 
conosco os nossos pecados. Mas o Senhor quer ouvir que 
lhe dizemos: Perdoa-me, ajuda-me a caminhar, transforma 
o meu coração! E o Senhor pode transformar o coração e 
ajudar-nos a compreender que a santi-dade não consiste an-
tes de tudo no fazer coisas extraordinárias, mas no deixar 
agir Deus”. 

Texto compilado por Luis Antonio Brito Leal

(2) Dom Dadeus Grings - (arcebispo emérito de Porto Alegre.)

Dando continuidade à série de artigos de formação com o objetivo 
de levar os leitores a um melhor conhecimento da Igreja à qual per-
tencem, publicamos nesta edição o segundo fascículo. Nesta edição 
queremos acrescentar mais um aspecto para o nosso conhecimento 
e consideração: nossa profissão de fé seria mais completa e mais 
elucidada se rezássemos: “creio na Igreja Una, Santa, Peca-
dora, Católica, Apostólica…”?
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Notícias da Paróquia
VISITA DO CARDEAL 

Nossa Paróquia recebeu 
no dia 26 de março, a hon-
rosa visita do Cardeal Wil-
lem Jacobus Eijk, Arcebis-
po de Utrecht, na Holanda.

Sua Eminência estava 
hospedada na casa de seu 
amigo Dr.Gilberto di Nuc-
ci, nosso paroquiano, e veio 
celebrar a Santa Missa das 
18h30, tendo como intér-
prete, Dom Mauro, Reitor 
do Santuário Menino Jesus 
de Praga, e concelebrada 
por Monsenhor Fernando e 
Cônego Bento.

Após registrar sua mensa-
gem de agradecimento pela 
acolhida recebida, no Livro 
Tombo da Paróquia, nosso 
ilustre visitante presenteou 
Monsenhor Fernando, com 
um lindo Missal e Lecioná-
rio, editados em italiano.

Monsenhor Fernando, Cardeal Willem, 
Dom Mauro e Cônego Bento

Momento da Santa Missa presidida pelo 
Cardeal Willem Jacobus Eijk

Cardeal Willem Jacobus Eijk deixando sua 
mensagem no Livro Tombo

Está em pleno andamento o 1º Grupo das Oficinas de Oração 
e Vida, iniciado no dia 10/03. Como noticiamos, tivemos mais 
de 100 inscrições, possibilitando a formação de quatro turmas, 
inclusive uma exclusiva para jovens. Com final previsto para 
junho próximo, já estamos pensando nas datas para a formação 
do 2º grupo no segundo semestre.

Você que tem interesse e não conseguiu inscrever-se no pri-
meiro grupo, comece a se estruturar para participar desse novo 
grupo do qual, em breve, daremos detalhes.

Homenagem póstuma
Obrigado Elizabeth pela sua presença entre nós
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É, na ótica da fé que damos graças a Deus pela vida e testemunho da Elizabeth.

Ela foi uma esposa presente na vida de seu marido, mãe exemplar, avó dedicada, cristã que procurou viver 
a disponibilidade e o serviço especialmente para com as pessoas mais simples.

Agradecemos a todas as pessoas que nos confortaram com a fraternidade das orações e o 
carinho da amizade. Nesses dias ouvimos diferentes pessoas e em especial nas comunida-
des onde a Elizabeth participava da eucaristia todos os dias o testemunho de vida cristã 
pelo seu sorriso, pelas palavras de esperança que na sua simplicidade revelava o Cristo 
ressuscitado. Na Paróquia de Santa Rita, onde participava da eucaristia diariamente, pro-
clamava com amor a Palavra de Deus e com a mesma atitude realizava outros serviços 
que lhe era solicitado nas celebrações eucarísticas.

Todos nós, sua família!
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A Vida de São Francisco 

São Francisco nasceu em 1182 na cidade de Assis, na 
Itália, e sua mãe queria chamá-lo de João, mas sen-

do filho de um rico comerciante apelidado de Francês, 
foi batizado como Francisco, que quer dizer “o pequeno 
francês”. 

Como não tinha a vocação de comerciante como o pai, 
entrou para a vida militar aos 16 anos, numa guerra entre 
os nobres e os burgueses da época.Os conflitos duraram 
quatro anos e Francisco ficou preso por mais de um ano, 
até que seu pai pagasse uma fiança; livre da prisão voltou 
a sua vida de festas e noitadas com os amigos.

Depois de um tempo nessa vida de boemia, sem sen-
tido e sem objetivos, Francisco manifestou o desejo de 
mudar de vida e é nesse momento que o Senhor Deus 
tocou o seu coração, e ele teve a coragem de assumir sua 
vocação. Deixou todas as riquezas e começou a dedicar-
se à esmola e à atenção aos mais humildes, em especial 
aos leprosos.

Exemplo de São Francisco 
São Francisco assumiu sua missão de atender os mais 

humildes e desamparados, e sempre dizia: “Comece fa-
zendo o que é necessário, depois o que é possí-
vel, e de repente você estará fazendo o impossí-
vel.” Disse também: “A cortesia é irmã da caridade, que 
apaga o ódio e fomenta o amor.”

Nossa missão de cristãos é levar a todos a Boa Nova do 
Evangelho. Vamos nesta missão, com cortesia, paciência 
e caridade imitar a São Francisco, primeiramente pelo 
nosso bom exemplo, em seguida fazendo todo o possível 
para evangelizar nossos irmãos; e quando o Espírito San-
to abrir os corações desses irmãos, saberemos que o que 
parecia impossível, realmente aconteceu.

Pensamentos de São Francisco
“A única razão de tristeza é o pecado”
“Louvai e bendizei ao meu Senhor, dai-lhe graças e 

servi-o com grande humildade”
“Em Deus é que somos, nos movemos e existimos”

Bênção de São Francisco
“O Senhor vos abençoe e vos guarde, mostre-vos a Sua 

face e tenha misericórdia de vós, volte para vós o Seu 
rosto e vos dê a paz.” 

São Francisco de Assis rogai por nós. Amém.

Fontes: São Francisco de Assis – Novena e Biografia. Pauli-
nas 3ª ed. 2006

Domingos, Gonçalo João, Pe – São Francisco de Assis – No-
vena. Paulus. 13ª ed. 2013

Pastorais da Iniciação Cristã
A Comunidade São Francisco, cumprindo a missão da 

Igreja, disponibiliza aos fiéis da Vila Brandina e a quem 
desejar a catequese das diversas etapas da iniciação cristã. 
Abaixo seguem as datas e horários agendados para 2015.

1. Pastoral do Batismo – Cida, Lourdes e Eduardo

Inscrição  Preparação  Cerimônia
(às 10h30) 

19 de abril   17 de maio 21 de junho

21 de junho   19 de julho 16 de agosto

16 de agosto   20 de setembro   18 de outubro

18 de outubro 15 de novembro  20 de dezembro

DOCUMENTOS NECESSáRIOS PARA A 
INSCRIÇÃO

01 Xerox da certidão de nascimento da criança 
01 Xerox do RG do padrinho e da madrinha

2. Catequese da Primeira Eucaristia
Sábados 
• 8h50 às 9h50 - Cida - 1º ano de catequese     
• 10h00 às 11h00 - Dadá - Pré- catequese;
• 10h00 às 11h00 - Cristiana - 2o ano catequese;

3. Perseverança
Sábados
• 11h00 às 1200h - Cristiana -  2º ano perseverança
• 15h00 às 16h00 - Terezinha - 1º ano perseverança

4. Crisma
Sábados      
• 18h00 às 19h00 - Nair - Inclui catequese de adultos
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Homenagem às Mães
“Renovadora e reveladora do mundo a humanidade se renova no teu ventre” 

Cora Coralina

No mês de maio algo misterioso invade nosso ser. O 
coração se expressa com muita alegria ainda que, 

por instantes, contemplemos a tristeza, quem sabe de 
uma separação. O céu se torna mais azul, nas noites a 
mãe lua com as estrelas cintilam e revelam presença de 
pessoas queridas que do alto iluminam nossas vidas.  

Maio, mês dedicado à mulher, presença indispensá-
vel na família. O Dia das Mães é o Dia da Família, pois 
ela, a mulher por excelência que participa da vida do Cria-
dor, se torna no lar a presença amorosa da ternura de Deus.

A você mãe, que disse seu sim à maternidade, rece-
ba neste dia a fraternidade de nossas orações. Sua presença, 
atenta, disponível, é o testemunho de que o amor existe por 
meio do cuidado com a vida no dia a dia.

A você mulher, que assume o lugar da mãe, nosso 
respeito pelo seu testemunho fraterno e solidário.

A você mulher, esposa, mãe. Com sua presença o lar é 

presença do amor divino, da alegria e felicidade, consequên-
cias deste amor. Você mãe esposa é insubstituível para que a 
família se torne Santuário da vida.

A você mãe, que por tantas forças opressoras das nossas 
estruturas não pode viver a dignidade da maternida-
de, o nosso compromisso eclesial e social de que estaremos 
empenhados para que a vida seja respeitada.

A você mãe, que já vive a páscoa definitiva, nossa saudade.

Para nós, filhos, a mãe possui já aqui, a grandeza da eter-
nidade.

Nossas homenagens à mãe, das mães, Maria mãe 
de Jesus, nossa mãe. 

Abraçar a mãe, as famílias, neste dia é proclamar o respei-
to à vida, à dignidade da mulher e da família cristã.

Diácono Jamil Cury Sawaya

“Em maio a tarde não arde, em maio a tar-
de não dura, em maio a tarde fulgura”

Adelia Prado

“Porque Deus se lembra do mistério pro-
fundo de tirá-la um dia? Fosse eu Rei do 
mundo, baixaria uma lei: Mãe não morre 
nunca, mãe ficará para sempre junto de 
seu filho e ele, velho embora, será peque-
nino feito grão de milho”

Carlos Drummond

“Mãe...são três letras apenas. As desse 
nome bendito, três letrinhas, nada mais... e 
nelas cabe o infinito. É palavra tão pequena. 
Confessam mesmo os ateus. És do tamanho 
do céu. E apenas menor do que Deus. ”

Mario Quintana

“Ela é o símbolo insuperável da fé que 
vive,- transfigura o cotidiano, como tam-
bém a imagem perfeita da Comunidade de 
fé que vive e transfigura o cotidiano,  en-
quanto peregrina para o Reino Glorioso 
nos caminhos poeirentos deste mundo”

Frei Clodovis
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Programação da Igreja Santa Rita de Cássia

PARóqUIA SANTA RITA DE CáSSIA
Forania Sant’Ana

Arquidiocese de Campinas

FESTA DE SANTA RITA
22 DE MAIO DE 2015

Missas às 7h00, 9h00, 11h00, 
13h00, 15h00, 17h00 e 19h00 

(Distribuição de rosas em todas as missas)

Novena - Início 13/5 após as missas das 08h15 
e no Domingo dia 17 após a missa das 9h00

Tríduo Preparatório  
Nas missas das 18h30 dos dias 19, 20 e 21/05

• Praça de alimentação
• Barracas de artesanato e artigos religiosos

PARTICIPEM: SANTA RITA MERECE  TODAS AS NOSSAS HOMENAGENS

Local: Av. Jesuíno Marcondes Machado, 670
Nova Campinas – Campinas

Telefone 3252.2261

Pároco: Mons. Fernando de Godoy Moreira
Vigário: Pe. Rodrigo Catini Flaibam
Sacerdotes colaboradores: Pe. José Alem e Pe. Silvio Sade Tesche

Arquidiocese de Campinas - Forania Sant’Ana

Pároco
Monsenhor Fernando de Godoy Moreira

Vigário Paroquial
Padre Rodrigo Catini Flaibam

Coordenador da Pastoral Paroquial
Luiz Antonio Brito Leal

Endereço
Av. Dr. Jesuíno Marcondes Machado, 670
Nova Campinas - 13092-108 - Campinas - SP

TELEFONES
19 3252.2261 - 19 3255.2317 - 19 3253.1181

SITE E E-MAIL
www.santaritAcampinas.com.br
paroquiasantaritacps@gmail.com

Atendimento da secretaria
Segunda-feira à Sábado
das 8h às 12h e das 14h às 18h
Domingo
das 7h às 13h e das 16h às 21h

Horário das Missas
Segunda à Sexta-feira, às 8h15 e 18h30
Sábado, às 8h15, 12h15 e às 16h30
Domingo, às 7h, 9h, 11h, 16h, 18h e às 20h

Transmissão pela Rádio
Domingo, às 7h - Rádio Bandeirantes AM 1170 kHz
Domingo, às 9h - Rádio Globo AM 1390 kHz

Transmissão pela Internet - todos os Horários
pelo site www.santaritacampinas.com.br

Igreja São Francisco de Assis - Vila Brandina
Domingo, às 9h

Capela de Todos os Santos (Cemitério Flamboyant)
Domingo, às 10h30

Capela Santo Antônio (Hípica)
Domingo, às 11h30

Capela São Miguel Arcanjo (Cemitério da Saudade)
Domingo, às 9h30

Programa na Rádio
«A Palavra» - Rádio Globo AM 1390 kHz
Domingo, das 8h20 às 9h, em seguida a Santa Missa


