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Editorial
A vivência do mês de junho 

nos remonta a uma data 
que ressalta a Eucaristia, nas 
festividades de Corpus Christi. 
Lindo texto elaborado por Pa-
dre Alem, intitulado “A Eucaris-
tia faz a Igreja – A Igreja faz a 
Eucaristia”, nos fortalece e nos 
conduz à santificação pelo sa-

crossanto Corpo de Cristo e pelo seu preciosíssimo San-
gue. A matéria nos oferece um relato de como realmente 
ocorreu a instituição das festividades de Corpus Christi. 

Outras datas comemorativas são destacados neste mês: 
nos recordamos da linda festividade oferecida à Santa 
Rita de Cássia, no dia 22 de maio, com as celebrações de 
sete Santas Missas, coroada com a celebração eucarística, 
às 19 horas, oficiada por Dom Airton José dos Santos, 
Arcebispo Metropolitano de Campinas. A afluência de 
fiéis superou toda e qualquer expectativa, chegando a 
congregar em duas delas, a quantidade de 800 pessoas 
em cada uma. 

Destacamos outros quatro santos da realeza celeste: 
Santo Antônio, dia 13; São João Batista, dia 24; Santos 
Pedro e Paulo, dia 29. 

Santo Antônio, nos surpreende pelos milagres, pelos 
casamentos impossíveis, além do espírito de caridade 
para com os pobres. São João Batista, aquele que se sentia 
indigno de desatar as sandálias do Senhor, teve o privilé-
gio de batizá-lo. Martirizado, foi decapitado por capricho 
da mulher de Herodes, Herodiades. Colunas mestras do 
cristianismo primitivo, “Pedro” e “Paulo”, apóstolos de 
Cristo, foram os responsáveis pela propagação do San-
to Evangelho entre os povos, judeus e especialmente os 
pagãos. Nossa Santa Madre Igreja nasceu desses dois va-
lorosos mártires, que difundiram a base de toda a nossa 
cultura religiosa. 

Como “Fazer parte da Eucaristia” e mais, “Conheça a 
Igreja a qual Pertença”, são dois textos de grandes ensi-
namentos que são oferecidos, além das informações das 
Atividades Pastorais, para conhecimento dos fiéis.

Destaque ao querido Padre Rodrigo Catini Flaibam 
que, em obediência à decisão de Dom Airton Jose dos 
Santos, acatou remoção de seu Vicariato, para trabalhos 
na Cúria Metropolitana. Por esta razão rendemos nossas 
homenagens ao querido sacerdote que por longos cin-
co anos atendeu aos nossos fiéis com seu ministério. Ao 
querido Padre Rodrigo, o meu afetuoso abraço, o meu 
sincero agradecimento pela sua rica e profícua ajuda, e 
o meu ardente desejo de felicidade na sua nova missão.

Estávamos, nós também, a mercê de uma aposentado-
ria tão esperada, e que agora se concretizou. Estou dei-
xando minhas funções de Pároco da Paróquia de Santa 
Rita de Cássia, depois dos 18 anos de atividades, sendo 
três anos como administrador paroquial, ao comando 
do Padre Chiquinho, e os profícuos quinze anos como 
Pároco, na condução ministerial desta grande e queri-
da comunidade. Aceito, humildemente, a determinação 
a mim colocada, sem antes deixar de agradecer a todos 
pela acolhida que me foi  oferecida, comovendo-me pelo 
carinho, respeito e camaradagem que sempre recebi. A 
todos quantos convivi, meus respeitos e meus agradeci-
mentos, com minhas bênçãos sacerdotais.

No entanto, é mister que todos nós saibamos abrir os 
braços para recebermos o novo pastor que irá nos condu-
zir pelos caminhos do Senhor. Da Paróquia Santa Tere-
zinha, de Sumaré, Padre Carlos Donizeti da Silva, trará, 
para todos, sua religiosidade, sua pastoral, sua piedade, 
para somar com todos os fiéis da Santa Rita, as honras e 
glórias ao nosso Deus e Senhor.

Seja bem-vindo, Padre Carlos Donizeti da Silva! 
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O efeito característico da Eucaristia é a transformação 
do homem em Deus, a sua divinização. (Tomás de Aquino)

A participação no Corpo e no Sangue de Cristo tem 
como efeito a nossa transformação naquilo que recebe-
mos. (Lumen Gentium, 26) 

... como este alimento possui uma força mais potente 
do que aqueles que O recebem, transforma em si mesmo 
os que se nutrem Dele. (Alberto Magno)

Sob a aparência do pão nos foi dado o Corpo, sob a apa-
rência do vinho nos foi dado o Sangue, para nos tornarmos, 
tendo participado do Corpo e do Sangue de Cristo, “con-
corpóreos” e “consangüíneos” com Ele. (Cirilo de Jerusalém)

Viver como numa família, tendo o amor uns para 
com os outros

Toda família tem as suas 
exigências. Também a fa-

mília dos filhos de Deus tem 
aspectos característicos. Não 
há modelo melhor do que a co-
munidade cristã primitiva. São 
quatro os elementos que a ca-
racterizam: o amor recíproco; 
os bens em comum; a oração, 
principalmente a fração do pão 
que é a mesa eucarística; es-
cutar a palavra dos apóstolos. 
O segredo de viver assim é o 
amor mútuo. O amor é sempre 
o segredo da vida cristã, tanto 
para conservar o efeito da Eu-
caristia no indivíduo, como 
para conservar este efeito em 
nós que formamos um corpo. 

A Eucaristia nos ensina a amar
Como devemos amar? A Eucaristia nos ensina. Jesus 

está na Eucaristia com todo o seu amor, amor inteiro 
para todos os que dele se aproximam, todas as pessoas do 
mundo. Diante dele se compreende que todas as pessoas 
são iguais, todas filhas de Deus, todas possíveis seguido-
ras dele, todas candidatas a tomar parte de seu Corpo 
Místico. Jesus não faz acepção de pessoas, acolhe a todos 
sem diferença... 

Jesus Eucaristia nos ensina também como nos aproxi-
marmos das pessoas. Ensina que amar significa “fazer-se 
um” com todos. O amor consiste nisso: “fazer-se um” de 
modo que os outros sintam-se nutridos pelo nosso amor, 
confortados, sustentados e compreendidos. Quem ama 
“se faz um” realmente. Deus se fez homem e viveu real-
mente o outro.

A Eucaristia faz a Igreja. A Igreja faz a Eucaristia

O mundo de hoje é especialmente sensível aos fatos. Se 
formos um, o mundo acreditará” (Paulo VI)

Através de nós a Eucaristia faz a Igreja
Quanta contribuição para o Reino de Deus podem dar 

os cristãos que vivem a própria fé! O mundo que não 
conhece Cristo deseja, mesmo sem o saber, conhecer 
Cristo e sua Palavra. Nos tempos de hoje, em que o se-
cularismo e o materialismo sufocam o espírito, a Igreja 
necessita, muitas vezes, ser reconstruída. A Eucaristia faz 
a Igreja, e a Igreja, através de nossa correspondência, de 
nosso amor, faz a Eucaristia.

Para que a Eucaristia tenha plenos efeitos, tomemos a 
decisão, antes de tudo, de nos nutrirmos do Corpo e do 
Sangue de Cristo com a maior frequência possível e com 

aquelas disposições necessárias. Olhando 
o exemplo de Cristo que recebemos na 
Eucaristia, iniciemos a divina aventura 
de amar com todo o nosso coração, amar 
a todos e nos amarmos reciprocamen-
te. Assim, poderemos tornar mais bela 
a nossa Igreja, poderemos renová-la e 
também construí-la onde ela não existe. 

Esse sonho pode tornar-se realidade. 
Maria – mãe de Jesus – é o modelo e o 
exemplo de Igreja. Ela nos inspira, en-
sina. Se vivermos o evangelho tal como 
Jesus nos ensina, seremos como Maria, 
portadores de Deus, mães da humanida-
de que é gerada pelo amor. Confiemos a 
ela que esse sonho se realize lembrando 
sempre das palavras que ela disse: Façam 
tudo o que ele lhes mandar (João 2). 

A Eucaristia entre nós
A Eucaristia produz maravilhas em 

nós. Mas isso só é possível se se verificam nos fiéis de-
terminadas condições. A incorporação em Cristo, a dei-
ficação pessoal, o tornar-se uma coisa só com a Igreja, 
realizam-se conforme a atitude de quem comunga. 

Segundo a Didaché – primeiro catecismo da Igreja es-
crito na era dos apóstolos após Pentecostes - e em geral 
os primeiros Padres da Igreja, são estas as condições fun-
damentais: acreditar na doutrina de Cristo; ser batiza-
do; particularmente ter fé na Eucaristia; viver segundo 
os ensinamentos de Cristo; arrepender-se e confessar os 
próprios pecados; reconciliar-se com os irmãos com os 
quais não se está em paz; estar em unidade com a Igreja, 
com o bispo; desejar aquela união com Cristo e com os 
irmãos que a Eucaristia realiza. A comunhão eucarística 
não é fim em si mesma. A união com Cristo, conforme a 
finalidade deste sacramento, deve prolongar-se por toda 
a vida cristã... 
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Apresentação
Luis Antonio Brito Leal

e Angelo Zambom

Quer dar sua opinião?
Entre em contato conosco:

programaapalavra@gmail.com

O mundo recebe o anúncio de Cristo não através da 
Eucaristia, mas por meio da vida dos cristãos nutridos 
dela e da Palavra; estes, pregando o Evangelho com a 
vida e com as palavras, tornam presente Cristo no meio 
dos homens.  A comunidade cristã, unida a Jesus Eucaris-
tia, pode e deve fazer aquilo que Jesus fez: dar a sua vida 
pelo mundo. Graças à Eucaristia, a vida da Igreja torna-se 
a vida de Jesus, e portanto uma vida capaz de dar o amor 
– a vida de Deus – aos outros, capaz de salvar, porque é 
a própria vida de Jesus que se transmite à comunidade e 
a  cada membro dela. 

“O ato de Cristo, no qual a Eucaristia assimila os cris-
tãos, é o seu sacrifício. A Eucaristia, portanto, faz com 
que também eles sejam um sacrifício; que suas vidas se-
jam um sacrifício que continua o sacrifício daquele que é 
a cabeça; que a cruz tome posse da humanidade. 

Os fiéis, n’Aquele que é o reparador total do pecado, 
tornar-se-ão eles mesmos reparadores, reparadores em si 
próprios e reparadores, no mais amplo sentido, do corpo 
místico; mas de uma reparação que será continuação, de-
pendência e derivação da reparação do Cristo.

Será uma reparação de membros 
Este Cristo, assimilando-nos a Ele, é o Cristo no ato 

supremo do seu amor; o Cristo no ato em que, de alguma 
maneira, chega ao extremo do amor – no seu abandono 
– para ser totalmente obediente ao Pai e  uma oferen-
da completa aos homens. É este amor extremo que en-
tra nos cristãos para transformá-los neste mesmo amor” 
(Emile Mersch)

“... Honra-se mais a Eucaristia mediante a doação ao 
próximo do que com belas cerimônias, mesmo conside-
rando que estas sejam necessárias”. 

A espiritualidade eucarística, mais do que adoração do 
Senhor presente é orientada para a comunhão com Ele e 
com os irmãos em todos os momentos do dia.

Oração
Tu estás sempre sozinho no tabernáculo e nas estra-

das, em casa, na escola, no lugar do trabalho; estás entre 
nós embora pareças separado, separado pelo nosso pouco 
amor que não te compreende.

Porém, se aquilo que mandaste fosse vida entre nós, 
os teus irmãos nem se aperceberiam de deixar-te quando 
saem da igreja. Então, estrada e tabernáculo teriam uma 
única consequência: o reino de Deus entre os homens. 

Alimenta-nos, Senhor, cada dia da tua carne, mas, 
torna-nos mais dóceis para que se apresse a hora em que 
poderás nutrir todos os momentos de nossa vida da tua 
presença no meio de nós.

“Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a 
vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia.” (Jo 6, 54).

Jose Alem Pe.
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CORPUS CHRISTI - UM  POUCO  DE  HISTÓRIA  DA  FESTA

1. Ano de 1264. A festa do Corpo e Sangue de 
Cristo foi instituída em 1264, pelo papa Urbano IV, 
como memória da instituição da Eucaristia a ser ce-
lebrada numa quinta-feira, 60 dias após a Páscoa.

 2. Origem da festa. Na origem da festa está a re-
ligiosa agostiniana –Santa Julian de MontCornillon.   
Ela teve uma visão divina que exigia uma data espe-
cial para comemorar o sacramento da Eucaristia. 

3. Difusão da festa. Tudo começou em 1230, 
na Paróquia de Saint Martin, em Liège, na Bélgica, 
onde se realizou uma procissão dentro da igreja. De-
zessete anos mais tarde foi para as ruas e se tornou 
uma festa nacional na Bélgica. Em 1264, a festa ga-
nhou expressão mundial, celebrada nas ruas, como 
desejava o papa.

4.  Concílio de Trento x Lutero. O concílio 
de Trento (1545-1563) - em resposta a Lutero, que 
acreditava na “presença real” de Cristo somente du-
rante a celebração eucarística - incentivou tais mani-
festações para fazer frente às ideias luteranas.  

5.  Início do cristianismo. Até Trento, foram 
muitas as discussões e polêmicas sobre a compreen-
são da “presença real” de Cristo na Eucaristia e de 
modo como esse sacramento era celebrado. Como 
é sabido, no início do cristianismo, acentuava-se, na 
Eucaristia, mais a dimensão da ação de graças da co-
munidade, reunida para celebrar a memória da mor-
te e ressurreição do Senhor.

6.  Idade Média. Na baixa Idade Média, o acento 
recai sobre o  caráter  milagroso - quase mágico - da 
“consagração” do pão e do vinho, desvinculado do 
conjunto da prece eucarística. Aqui a dimensão da 
ceia pascal cede lugar à adoração: basta ver a hóstia 
consagrada e adorá-la! (isso explica porque a maio-
ria dos fiéis não comungava durante a missa). Sur-
ge o termo “comunhão espiritual” como fruto dessa  
compreensão reducionista do mistério da Eucaristia.    
Assim expandem-se as grandes celebrações devocio-
nais da adoração ao Santíssimo Sacramento.

7.  Concílio Vaticano II. Com o Concílio Va-
ticano II, sem renegar a dimensão sacrifical da Eu-
caristia, a teologia recupera sua dimensão de Ceia 
pascal, de  memorial da paixão e morte de Cristo. 
Novamente o acento recai sobre a importância dos 
fiéis reunidos, que, -comungando do Corpo e San-
gue de Cristo em cada celebração eucarística, bus-
cam conformar a vida ao corpo eclesial de Cristo.

A comunidade celebra a eucaristia para, cada vez 
mais, se tornar autêntico “Corpo Eclesial”.  Para que 
isto aconteça, é indispensávelque os participantes da 
celebração comam do mesmo Pão e bebam do mes-
mo Cálice transubstanciados no Corpo e Sangue do 
Senhor, e assim formem com ele um só corpo.

Texto de Angelo Zambom compilado do
P. Jacir de Freitas Faria

(ofm, Vida Pastoral, maio-junho 2012. p. 51)
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COMO FAZER PARTE DA EUCARISTIA?
CATEQUESE SOBRE A MISSA

Continuamos neste número com a nossa Ca-
tequese sobre a Missa, vimos nos números an-
teriores as partes iniciais, todo a motivação dos 
fiéis em torno da Celebração da Páscoa de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, que formando então a As-
sembleia orante do povo de Deus se predispõe 
à primeira Liturgia que compõem a Missa, a Li-
turgia da Palavra. Conduzidos pela fiel didática 
do Monsenhor Bush, autor destes ensinamentos, 
continuamos então o nosso aprendizado.

LITURGIA DA PALAVRA

Com os ritos iniciais, o povo cristão se reuniu e a 
assembleia - Igreja - está preparada para celebrar a 

Eucaristia. 

A primeira parte da missa desenvolve-se ao redor da 
Palavra de Deus. Convocados por Deus, viemos a Ele. 
Agora, Deus vem a nós na sua Palavra que é anunciada 
na assembleia.

A nossa liturgia da Palavra tem o mesmo estilo prati-
cado nas sinagogas judaicas do tempo de Jesus. Porque 
Jesus frequentava as sinagogas (cfr. Lc 4,16) e os Apósto-
los continuaram com este costume (cfr. Atos 13,5 e 14; 
14,1; 17, 1-2). 

Em cada missa são lidos trechos da Bíblia. Normalmen-
te, aos domingos, são três leituras: a 1ª do Antigo Testa-
mento, a 2ª das cartas dos Apóstolos e a 3ª do Evangelho. 

Grande parte de católicos pouco conhece o Antigo 
Testamento. Mas o Evangelho está cheio de coisas tiradas 
do A.T. Jesus mesmo disse: “Não pensem que vim abolir 
a Lei ou os Profetas. Não vim abolir, mas sim, dar a eles 
o verdadeiro sentido “ (MT 5,1 7). Na missa, a leitura 
do A.T. é escolhida por sua relação com o Evangelho e, 
assim, se esclarecem mutuamente. Esta 1ª leitura é ligada 
ainda ao Salmo que a segue e que, ao mesmo tempo, faz 
ecoar dentro de nós a palavra anunciada e inspira a nossa 
resposta interior, com palavras inspiradas por Deus. 

Na 2ª leitura, a pessoa de um Apóstolo levanta a sua voz 
no meio da assembleia para dar o seu testemunho, vivido 
no começo da Igreja. Dizemos que a Igreja é “apostólica” 
porque é fundamentada no testemunho dos Apóstolos. 

O ponto mais alto e núcleo central da 1ª parte da missa 
é a proclamação do Evangelho. No Evangelho é o próprio 
Cristo que vem nos falar. É tão viva a sua presença, que 
nós o aclamamos, em pé, com o canto do Aleluia. 

O serviço dos ministros, leitores e salmistas é empres-
tar sua voz para que a Palavra de Deus seja anunciada com 
clareza. Não eles apareçam, mas a mensagem anunciada. 

Após as leituras bíblicas, paramos para meditar na pa-
lavra a nós dirigida por Deus. A homilia deve ajudar-nos 
a aplicar o conteúdo da Palavra de Deus na nossa vida e 
no mundo de hoje. O melhor exemplo de homilia foi 
dado por Jesus na sinagoga de Nazaré: depois da leitura, 
“Jesus fechou o livro, sentou-se e começou a falar: hoje 
se cumpriu o que dizem as Escrituras Sagradas que vocês 
ouviram “ (Lc 4, 21). 

A resposta à Palavra de Deus é a fé. Por isso a assem-
bleia proclama sua fé: “Creio...”. Em cada missa, nas lei-
turas, são anunciados alguns aspectos da revelação cristã. 
No “Credo” nós afirmamos a fé por inteiro, num resumo 
das maravilhas realizadas por Deus. Não é simples elenco 
de verdades teóricas. É contemplação de fatos que nos 
inspiram declarações de amor. 

O encontro da Palavra de Deus com a nossa vida, na 
fé, faz brotar a oração. Assim, a Liturgia da Palavra de-
sabrocha nas Preces da Assembleia. Aqui aparecem os 
projetos, -as necessidades, a gratidão de nossa vida pes-
soal, familiar, comunitária; nossa condição de membros 
da Igreja e de cidadãos da pátria e do mundo. Junto com 
as intenções, lidas na assembleia, devemos colocar aque-
las que trazemos no coração, em oração de cada um por 
todos os outros. 

A dinâmica da Liturgia da Palavra deixa-nos perceber 
um grande diálogo entre a família de Deus reunida: o 
Pai e os filhos. Há gente que não sabe participar da mis-
sa, porque não sabe conversar. Para participar de uma 
conversa é preciso saber falar e saber ouvir. Não se pode 
somente falar, sem parar; e nem somente ouvir, sem res-
ponder. Na missa, Deus nos fala e nós ouvimos; nós fala-
mos e o Senhor nos escuta. Para participar deste diálogo 
haverá momentos em que, calados, ouvimos com aten-
ção; e momentos em que falamos ao Senhor, com nossa 
voz, com nosso canto ou com nosso coração. 

Participar da Liturgia da Palavra é entrar nesta con-
versa com Deus. E quando a gente dialoga com Deus, a 
vida não continua do mesmo jeito. A Palavra do Senhor é 
semeada no coração de quem crê como uma sementinha 
de luz (cfr. Mt. 13, 1-23) que vai germinar, crescer, flo-
rir, frutificar, iluminando a vida das pessoas, a partir do 
seu coração. E, de dentro para fora, até se tomar trans-
bordante, fará a pessoa iluminada: ao falar, ao sorrir, no 
trabalho, no lazer, na dor ou na alegria. 

Continua na próxima edição
Monsenhor José Antônio Busch

Como fazer parte da Eucaristia?
Catequese sobre a Missa, p.10-12

(texto adaptado por Angelo Zambom)
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O Eclesiastes ensina como discernir as etapas da 
vida, ao assinalar que “Para tudo há um tempo, 

para cada coisa há um momento, debaixo dos céus” 
(3,1). Machado de Assis obtempera que o tempo é 
um químico terrível e invisível, que tudo transfor-
ma e muda, independentemente da vontade huma-
na. Esse fenômeno atingiu o nosso querido Pároco, 
Mons. Fernando de Godoy Moreira, que por ques-
tões de saúde, preferiu restringir as suas atividades 
junto ao seu amado rebanho e requereu a renúncia 
do ofício de Pároco. É relevante enfatizar que a apo-
sentaria ou a renúncia não produz automaticamente 
a homenagem de emérito, ao teor do cân. 185, do 
Código de Direito Canônico, que dispõe: “Pode-se 
conferir o título de emérito a quem perder o ofí-
cio por idade ou por renúncia aceita.” É oportuno 
conhecer, embora em apertada síntese, a trajetória 
frutuosa do ora homenageado.

Mons. Fernando é o quarto filho, dentre os cinco, de 
Sebastião de Godoy Moreira e Victoria De Mori de Go-
doy Moreira. Nasceu em 06.05.1933, em Ribeirão Bo-
nito-SP. Sua ordenação sacerdotal ocorreu na sua cidade 
natal, em 19.12.59. Concluiu vários cursos superiores, 
como os de Filosofia e Teologia no Seminário Provincial 
de Diamantina/MG; Ciências Jurídicas e Sociais, pela Fa-
culdade de Direito da PUC Campinas, em 1974. Além 
disso, é  Professor de Português, pelo Curso do MEC e 
fez a Escola Superior de Guerra, ADESG Campinas. É 
pós-graduado em Orientação Educacional, na Faculdade 
Auxilium, de Lins; em Filosofia, pela Faculdade de Mogi 
das Cruzes, além de duas especializações em Direito, na 
Universidade de Roma. É advogado inscrito na OAB/SP 
sob o nº 50.201, desde 23.05.78.

Exerceu a docência na Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, entre 1970 e 1985, nas Faculdades de Di-
reito, Administração, Economia, Fisioterapia e Comu-
nicação Social. Foi vice-diretor do Instituto de Filosofia 
e Sociologia da mesma Instituição. Atuou, ainda, como 
advogado do Tribunal Eclesiástico de Campinas. 

Foi nomeado por Dom Gilberto Pereira Lopes para ze-
lar pela parte monetária do 14º Congresso Eucarístico 
Nacional, ocorrido nesta cidade, em 2001. Sua preocu-
pação com as crianças levou-o a construir a creche do 
Menino Jesus de Praga e reavivar a de Santa Rita de Cás-
sia, ressaltando-se que somente nesta última são abriga-
dos maios de 200 pequeninos. Para melhor evangelizar, 
adquiriu o terreno e construiu a Igreja São Francisco de 
Assis, na Vila Brandina, reformada recentemente pelo 
nosso Vigário, Pe. Rodrigo Catini Flaibam, assim como 
coordenou a conclusão do projeto de nossa igreja, com a 
edificação da cúpula, a reforma do presbitério, troca do 

piso e pintura geral, tornando-se o templo mais bonito 
da Arquidiocese, depois da Catedral, segundo o prante-
ado D. Bruno Gamberini. Para a celebração do Jubileu 
de Ouro da nossa Paróquia, em 2014, empreendeu nova 
restauração na igreja, culminando com o mosaico artísti-
co instalado na parte frontal. Diligenciou para que a pa-
róquia pudesse oferecer espaços para os tra-
balhos pastorais e moradia digna para 
os sacerdotes doentes ou com 
idade avançada, tendo adqui-
rido terrenos e casas para 
bem acolhê-los. No dia 
25.04.15, lançou a pe-
dra fundamental para 
erigir o Centro Ca-
tequético paroquial, 
na Rua Hermas Bra-
ga, 186, com mais 
de 500m2 e dois 
pavimentos.

Recebeu mui-
tos títulos, láure-
as e comendas: da 
Santa Sé, o título 
de Monsenhor, 
em 1977; do Tri-
bunal Superior do 
Trabalho, em Brasí-
lia, em sessão solene, 
a Comenda de Mérito; 
da Câmara Municipal de 
Campinas, três títulos: a 
Medalha Arautos da Paz, em 
19.08.09; de Cidadão Campinei-
ro, em 2011; em 16.05.14, em Sessão 
Solene na Paróquia Santa Rita de Cássia, como pá-
roco, o Diploma de Honra ao Mérito; em 22.05.14, o 
Papa Francisco concedeu-lhe uma Bênção Apostólica 
Especial; e no dia 06.08.14, a Láurea Antônio Álvares 
Lobo, da OAB S. Paulo, na 3ª. Subseção de Campinas.

Este singelo discurso não traduz despedida, mas o 
reconhecimento ao amor que o Mons. Fernando mani-
festou ao povo de Deus. O Texto pretende, ao mesmo 
tempo, invocar – sem o conhecimento do homenageado 
– para que, pela intercessão de Santa Rita, a Trindade 
Santa, o nosso Arcebispo Dom Airton José dos Santos e o 
novo Pároco, Pe. Carlos Donizeti da Silva, permitam que 
o Monsenhor continue conosco para encaminhar almas 
para a Bem-aventurança e concluir os projetos iniciados, 
como discípulo fiel de Jesus, que se fez servo de todos 
(Mt 20, 27-28).

Wilson Cesca é advogado e agente de pastoral

REVERÊNCIA AO MONS. FERNANDO
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Monsenhor Fernando - homenagem
brilhante administrador - santo sacerdote

A Revista Rosa de Cássia não poderia deixar de abrir 
um espaço para prestar justa homenagem ao nosso 

Pároco Monsenhor Fernando de Godoy Moreira. Padre 
dedicado, sacerdote sempre presente, administrador 
competente, transformou a Paróquia Santa Rita de Cás-
sia, uma comunidade de paroquianos, em uma comuni-
dade de amigos e principalmente uma comunidade de fi-
éis católicos. Transformou a nossa Igreja num verdadeiro 
Santuário.

Com sua palavra professoral é realmente um mestre, 
com sua presença constante junto aos que necessitam de 
seus conselhos é realmente um pai (padre) exemplar, 
com sua postura serena promove celebrações dignas do 
grande sacerdote que é, suas homilias simples trazem 
sempre mensagens que nos orientam e nos conduzem à 
pratica da Palavra de Deus. Enérgico quando necessário, 
rigoroso na exigência de qualidade nos serviços que presta 
e lhe são prestados, é paciente e amoroso no trato com os 
seus. Distribui amor e sabedoria com sua vasta experiên-
cia, conquistada numa trajetória de rico curriculum que 
mostramos mais adiante. 

No exercício da sua função sacerdotal, nunca disse um 
não. Não tinha hora ou falta de tempo ou serviço “mais 
importante” que o impedisse de atender às solicitações 
diversas que lhe eram dirigidas: visita a enfermos, bên-
çãos diversas, exéquias, administração dos sacramentos, 
escuta fraterna e aconselhamento. Prioritárias, essas 
funções não eram nunca superpostas pelas suas funções 
administrativas junto à Paróquia e também àquelas que 
exercia como Presidente da Comunidade Santa Rita, ad-
ministradora dos cemitérios das Aleias e Flamboyant.

Apesar de termos recentemente publicado a renovação 
de sua provisão como Pároco, em função de sua debili-
tação física motivada por problemas recentes de saúde, 
humildemente, ele próprio optou por afastar-se, reque-
rendo a sua aposentadoria. Assim, no dia 27 de maio de 
2015, Dom Airton José dos Santos, acolhendo a renúncia 
por idade do Monsenhor Fernando, o nomeou com o tí-
tulo de Pároco Emérito da Paróquia Santa Rita de Cássia.

Agraciando-o com esse título, de maneira sábia, 
D. Airton José possibilita a sua permanência en-
tre nós como a presença que nos alegra o coração. 
Querido, amado por todos, o seu afastamento seria 
por demais doloroso. Agora sem as responsabilida-
des administrativas e pastorais, mas como Pároco 
Emérito, ele não se distanciará da sua comunidade 
e conosco permanecerá para exercer seu ministério 
sacerdotal em meio aos amigos, fiéis e paroquianos. 

É bom continuarmos com o senhor, 
Monsenhor Fernando

Monsenhor Fernando de Godoy Moreira nasceu 
no dia 6 de maio de 1933, em Ribeirão Bonito SP.  Foi 
ordenado sacerdote em 19 de dezembro de 1959, por 
Dom Ruy Serra, Bispo de São Carlos. Veio para Campi-
nas em 1969 e cursou na PUCC a Faculdade de Direito, 
formando-se em 1974, ano do bicentenário da cidade.

Por vários anos auxiliou a Basílica de Nossa Senhora 
do Carmo, a Igreja Santa Catarina, a Catedral Metropo-
litana, a igreja de Sant’Ana de Sousas e Menino Jesus de 
Praga, onde foi reitor do Santuário por 22 anos. Durante 
sua gestão construiu duas creches – administradas pela 
paróquia, como também a casa paroquial, a biblioteca e o 
centro para formação de catequese. Outra obra de desta-
que do Monsenhor Fernando, foi a criação e implantação 
da casa do Padre Aposentado, que acolhe sacerdotes sem 
condições de permanecer nas atividades eclesiásticas. Em 
1997, recebeu o Título de Monsenhor. Ainda no ano de 
97, foi nomeado por Dom Gilberto Pereira Lopes, então 
Arcebispo Metropolitano, como Administrador Paro-
quial da Paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Nova 
Campinas, de onde passou a ser pároco em março de 
2000.

Vive seu sacerdócio entregando-se sem medidas a seu 
povo. Tem como prioridade a evangelização. Tem um 
carinho especial pelos enfermos e aos que o procuram 
para uma palavra amiga e o seu aconselhamento pastoral.

O Congresso Eucarístico Nacional encontrou em sua 
pessoa um grande suporte para equacionar e solucio-
nar problemas financeiros. Eficiente administrador, deu 
nova pujança à Comunidade Santa Rita, administradora 
dos cemitérios das Aleias e Flamboyant, concluiu em 
2006 as obras de reforma da Igreja Santa Rita de Cás-
sia, cujo projeto inicial foi do saudoso padre Chiquinho. 
A Paróquia Santa Rita de Cássia mantém duas creches 
destinadas a filhos e filhas de trabalhadores das residên-
cias existentes no bairro, como também de crianças que 
residem nos bairros carentes do território paroquial, 
ambas foram ampliadas e melhoradas pelo Monsenhor 
Fernando. Na Comunidade São Francisco que atende 
a população carente da Vila Brandina, construiu a 
Igreja de São Francisco de Assis. Na Forania e na 
Arquidiocese auxiliou muitas Paróquias não só com 
bens móveis, mas ajudando na construção e refor-
ma de novos prédios. Possui a disponibilidade 
evangélica que os sacerdotes diocesa-
nos prometem no dia da sua 
ordenação sacerdotal.
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ambas foram ampliadas e melhoradas pelo Monsenhor 
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a população carente da Vila Brandina, construiu a 
Igreja de São Francisco de Assis. Na Forania e na 
Arquidiocese auxiliou muitas Paróquias não só com 
bens móveis, mas ajudando na construção e refor-
ma de novos prédios. Possui a disponibilidade 
evangélica que os sacerdotes diocesa-
nos prometem no dia da sua 
ordenação sacerdotal.
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Em 05/11/2006 foi celebrada a Missa Solene em ação de graças 
pela conclusão das obras da reforma da Igreja, benção das 
dependências e inauguração de placas comemorativas, com a 
presença do Arcebispo Metropolitano, Dom Bruno Gamberini.

Missa em Comemoração aos 50 anos de Ordenação Sacerdotal do 
Monsenhor Fernando – dezembro/2009

Visita de Dom Raimundo Damasceno, Arcebispo de Aparecida, 
e amigo pessoal do Monsenhor Fernando - em 19/08/2012

Aniversário de 80 anos em maio/2013 – homenagem das crianças 
da Creche Santa Rita de Cássia

Com Dom Airton José dos Santos, em 22/05/2014, Dedicação do 
Templo e Consagração do Altar de Santa Rita.

Monsenhor abençoando a Pedra Fundamental da Casa 
Catequética, descerrada pelas Sras. Alaíde Quércia e Célia Dias, 
em 25/04/2015

MOMENTOS...
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FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA
A FESTA DOS SEUS DEVOTOS 

A cada 22 de maio, o mundo ca-
tólico celebra o dia de Santa Rita de 
Cássia, a santa das causas impossí-
veis, como é conhecida. 

Em nossa paróquia, que a tem 
como padroeira, não poderia ser 
diferente. A festa é promovida pela 
nossa paróquia, mas é uma festa dos 
devotos de Santa Rita.

À nossa igreja afluem pessoas de 
diversos locais, mais próximos e 
mais distantes e sempre uma grande 
multidão vem prestar culto e home-
nagear Santa Rita.

Mais de 8 mil fras-
cos de água benta 
foram distribuídos, 
cerca de mil velas 
foram acesas aos pés 
da santa e mais de 
12 mil rosas foram 
bentas e distribuídas 
a todos os devotos.

Sempre fizemos uma festa essencialmente religiosa, 
onde as celebrações eucarísticas são o centro. Essa é a for-
ma mais genuinamente católica que poderíamos escolher 
para homenagear os personagens da nossa igreja. 

Santa Rita de Cássia é exemplo notável de quem se san-
tificou pela vivência dos sacramentos e das graças de Deus, 
que por Jesus nos deixou. 

É nesse espírito de devoção que festejamos 
com muita alegria e júbilo, no último dia 
22 de maio, a festa da nossa padroeira.
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Mais de 12 mil pessoas estiveram 
conosco. Todos os párocos da nossa 
Forania nos prestigiaram e o arcebispo 
Dom Airton esteve conosco celebran-
do a última missa do dia e coroando 
com a sua autoridade e carisma o bri-
lhantismo da nossa festa.

A estruturação de toda a festa, previsão e 
providência de recursos, serviço de divulga-
ção como a confecção de cartazes, “banners” 
e faixas, confecção de folders com a novena a 
Santa Rita, e folhetos para as missas foram di-
ligentemente tratados e confeccionados com a 
devida antecedência pela equipe organizadora.

Essa equipe que iniciou o seu trabalho com mais 
de um mês de antecedência, pode, no dia contar 

com o auxílio de mais de 200 voluntários que se res-
ponsabilizaram por todo o serviço de infraestrutura, 
de vigilância, segurança e orientação necessários. 
Informações, distribuição de rosas, de água benta e 
água potável demandaram muito trabalho. Barracas 
de alimentação, exposição e venda de velas, artigos 
religiosos e artesanatos, posto de atendimento mé-
dico, nos permitiram dar a devida atenção aos que 
nos visitaram. Serviço de limpeza, reserva e dispo-
nibilização de assentos para pessoas com necessida-
des especiais, colocação de monitores de vídeo nos 
pontos cegos da igreja permitiram a todos o mínimo 
de conforto para que pudessem com certa comodi-
dade participar das celebrações. Nada seria possível 
sem o serviço incansável e a constante abnegação dos 
voluntários que se ofereceram com muito amor para 

todos esses serviços.

Mas tudo isso foi somente pano 
de fundo e envoltório para pos-
sibilitar a realizações das mis-
sas, 7 ao todo. Desde às 7:00 
hs da manhã até às 7:00 hs 
da noite equipes de liturgia, 
equipes de música, padres 
concelebrantes e celebrantes 

se revezavam propiciando Ce-
lebrações Eucarísticas bonitas 

e emocionantes. Os cânticos, as 

procissões de entrada, a entronização de Santa Rita 
em seu andor carregada por mulheres de nome Rita, 
as velas, o incenso, a decoração do altar mor e al-
tares laterais encheram de beleza a nossa igreja e as 
nossas celebrações.

A dedicação das zeladoras de Santa Rita, pastoral 
que promove a peregrinação da imagem de Santa 
Rita nas casas dos devotos, foi de auxilio ímpar.

Enfim os funcionários que se fizeram presentes 
desde a antevéspera, nos ajudando em tudo o que 
deles necessitávamos, não podem ser esquecidos, 
pois no dia da festa prestaram incansável auxilio no 
atendimento aos telefonemas, prestação de informa-
ção, abastecimento dos diversos postos de distribui-
ção das utilidades que foram necessárias e mantendo 
o atendimento normal da paróquia.

todos esses serviços.

Mas tudo isso foi somente pano 
de fundo e envoltório para pos-
sibilitar a realizações das mis-
sas, 7 ao todo. Desde às 7:00 
hs da manhã até às 7:00 hs 
da noite equipes de liturgia, 
equipes de música, padres 
concelebrantes e celebrantes 
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lebrações Eucarísticas bonitas 

e emocionantes. Os cânticos, as 
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No pós festa tiveram importante papel em recolo-
car novamente tudo em seu devido lugar, desmon-
tando o que precisava ser desmontado, limpando o 
que precisava ser limpo, rearranjado os materiais, 
peças e utensílios utilizados.

Por motivo de saúde o nosso pároco monsenhor 
Fernando não pode estar presente a essa grande fes-
ta, mas, apesar de estar convalescendo em sua casa, 
gravou belíssima e emocionante mensagem que, vei-
culada ao início de cada missa, o tornou presente 
em todo o tempo, fazendo o seu carinho e carisma 
serem sentidos pelos presentes. 

O padre Rodrigo, nosso vigário que presidiu a ce-
lebração das nove da manhã e concelebrou a missa 
das 19:00 hs com o nosso arcebispo, nos deu toda a 
retaguarda moral e religiosa para que, sem temor, 
levássemos esse desafio à frente.

Enfim, agora que tudo passou, já pensamos na or-
ganização da festa do próximo ano, avaliando e apri-
morando métodos e procedimentos.

Todos estão de parabéns, mas lembramo-nos que 
sem a intercessão de Santa Rita, a presença de Jesus 
em nosso meio através do amor do Pai e a força do 
Espirito Santo, nada poderíamos fazer.

Louvado seja Nosso Senhor Jesus 
Cristo e viva Santa Rita de Cássia.

Luis Antonio Brito Leal, pela equipe organi-
zadora: Ma. Virginia F. Leal, Lúcia Marques, 
Carolina Gobbo, Ma. Silvia Arrivabene, Tere-
sinha Brozoski, Neusa Ma. P. Bastos, Marila 
Mattos, Dimas Damico e Eunice Trevisan.
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CONHEÇA A IGREJA A QUAL PERTENCE
Dentro da série de fascículos que nos propo-

mos a trazer a vocês, apresentamos a partir deste 
número, dividido em duas partes, um pouco da 
história da nossa Igreja.

A história da Igreja (parte 1)
A história da Igreja é a história do Corpo de Cristo pro-

longado através dos séculos; traz as características desse 
Corpo dilacerado pelos homens, mas vencedor pela força 
do Pai. – Dividimo-la em quatro períodos:

1) a Igreja Antiga, que vai desde Pentecostes até 692 
(Concílio de Trulos II, em Constantinopla). Nessa data 
as invasões bárbaras na Europa haviam terminado, novo 
cenário e nova cultura se formaram, dando cunho novo 
às atividades da Igreja;

2) a Idade Média (692-1450), época que termina 
com o Renascimento de cultura greco-romana. Este e a 
Reforma protestante, assim como a descoberta de novos 
continentes, mudam o quadro da história da Igreja, dan-
do origem a nova fase;

3) a Idade Moderna (1450-1929), marcada pelo ra-
cionalismo e o surto de outras correntes de pensamento 
alheias à fé católica, mas também caracterizada pela ex-
pansão missionária nos novos continentes;

4) a Idade Contemporânea (1929 até nossos dias): 
o Tratado do Latrão em 1929, restaurando o Estado Pon-
tifício (que caíra em 1870), assim como o intercâmbio 
entre a Igreja e o mundo atual, imprimem nova configu-
ração à marcha do Catolicismo.

Estudemos brevemente cada uma destas quatro fases.

A Idade Antiga (- 692)
Divide-se em duas sub-fases:
Das origens a 313; a Igreja dos mártires perseguidos 

pelo Império Romano. “O sangue dos mártires é a se-
mente de novos cristãos” (Tertuliano + 220); de 313 a 
692. Em 313 o Imperador Constantino resolve dar paz 
à Igreja mediante o Edito de Milão. Os cristãos então 
se multiplicam e evangelizam as instituições do Império 
Romano assim como os bárbaros invasores.

Eis os pontos salientes da história da Igreja Antiga:

1) As perseguições. Começaram em 64 sob o Impera-
dor Nero. Eram inevitáveis, pois os cristãos professavam 
um só Deus dentro de um mundo em que todas as insti-
tuições (até mesmo as do lar e da família) eram marca-
das pelo paganismo. Os cristãos, heroicos pela graça de 
Deus, foram mais fortes do que os adversários não por-
que tivessem armas ou di-nheiro, mas porque possuíam 
em seu favor a verdade do Evangelho, que eles traduziam 
corajosamente em vida fiel e coerente.

2) A época de Constantino (306-337), após o Edito de 

Milão, permitiu a ação 
missionária mais dila-
tada. A Igreja se man-
teve sempre alheia às 
práticas pagãs; um 
dos exemplos mais tí-
picos é o do Bispo S. 
Ambrósio, de Milão, 
que em 390 censurou 
energicamente os des-
mandos do Imperador 
Teodósio, levando-o à 
penitência.

3) A elaboração das grandes verdades de fé referentes à 
SS. Trindade, a Jesus Cristo, à Igreja, ao pecado e à graça 
foi realizada pelos grandes Bispos e teólogos e que foram 
rejeitadas pelos Concílios Ecumênicos (assembleias de 
Bispos de toda a Igreja) em Niceia (325), Constantinopla 
(381), Éfeso (431), Calcedônia (451), Constantinopla II 
(553), Constantinopla III (680/1).

4) A fundação do Estado Pontifício. Em 330, Cons-
tantino transferiu a capital do Império de Roma para 
Bizâncio, no Oriente (Istambul, na Turquia de hoje). 
O Ocidente de Europa foi então entregue aos bárbaros 
invasores, que causavam grandes desordens. Nesse ce-
nário confuso, ia sendo cada vez mais respeitada e solici-
tada a autoridade do Bispo de Roma (o Papa), pois este 
exercia a função de protetor das populações devastadas 
pela guerra. Também acontecia que muitos nobres, ao 
morrer, doavam suas terras ao Pontífice. Isto tudo deu 
ocasião a que se formasse em torno da Sé de Roma um 
território governado pelo Papa a título de Pastor dos fi-
éis. Tal estado de coisas foi-se consolidando, visto que os 
bizantinos se desinteressavam sempre mais pelos ociden-
tais. Diante destes fatos, Pepino o Breve, mordomo do 
palácio do rei dos Francos, mas na realidade chefe do rei-
no, que se ia impondo no Ocidente, resolveu reconhecer 
o Papa como soberano do Estado Pontifício (Patrimônio 
de São Pedro, como se chamava) em 756; em resposta, o 
Papa Estevão II o reconheceu não mais como mordomo 
da casa do Rei, mas como Rei dos Francos.

Vê-se assim que o Estado Pontifício resulta das doações 
de cristãos fervorosos feitas ao Papa, assim como de uma 
situação política que dava naturalmente ao Papa o gover-
no de numerosas populações abandonadas.

Prof. Felipe Aquino

O Prof. Felipe Aquino é atualmente Professor de História da Igre-
ja do “Instituto de Teologia Bento XVI” da Diocese de Lorena e da 
Canção Nova. Cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno, título 
concedido pelo Papa Bento XVI, em 06/02/2012. Escreveu 73 livros 
de formação católica pelas editoras Cléofas, Loyola e Canção Nova.
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São Pedro e São Paulo, a festa da Igreja

São Pedro, primeiro Papa
Também chamado de “Príncipe dos Apóstolos”, 

nasceu em Betsaida, centro de pescadores da margem 
nordeste do Mar de Tiberíades, em ano incerto (tal-
vez na primeira década do primeiro século da nossa 
era), e morreu crucificado em Roma no ano 67, por 
ordem de Nero, no mesmo dia que São Paulo.

O nome original de Pedro era Simão. Era de ori-
gem modesta e, tal como seu irmão André, pesca-
dor assalariado em Cafarnaum, pequena cidade, não 
muito longe de Betsaida.

Dos doze apóstolos, estes dois irmãos foram os 
primeiros a serem convidados por Jesus. Simão foi 
o designado por Jesus para chefe do grupo dos após-
tolos e mais tarde também para Chefe da Igreja. Em 
Cesareia de Filipe, à pergunta de Jesus: - “E vós, 
quem dizeis que Eu sou? ”, como todos hesitassem, 
Simão tomou a palavra e respondeu, categórico: 
— “Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo”. Jesus 
premiou-lhe a fé e declarou-lhe: - “Também Eu te 

digo: “Tu és Cefas (que quer dizer 
Pedro) e sobre esta pedra edificarei a 
Minha Igreja; as portas do inferno não 
prevalecerão contra ela. Eu te darei as 
chaves do Reino dos céus: tudo o que 
ligares na terra será ligado nos céus, 
e tudo o que desligares na terra será 
desligado nos céus. … (Mt 16, 13ss)” 

Em outra ocasião, já após a ressur-
reição, seguiu-se o diálogo, com Si-
mão Pedro, da tríplice confissão de 
amor, bastante conhecido: - “Simão, 
filho de Jonas, tu me amas mais que 
estes?” E por três vezes Pedro respon-
deu-Lhe: “Tu sabes bem que te amo”. 
Jesus disse-lhe, encerrando o diálogo: 
“… Apascenta as Minhas ovelhas… 
Segue-Me”.

E estava dito tudo: Pedro era, o pri-
meiro chefe da Igreja de Jesus! Não 
há dúvida que a cultura de Pedro era 
a de um homem simples e rude, um 
simples pescador assalariado, mas, 
como o demonstrara tantas vezes no 
decurso da vida pública de Jesus, era 
também um homem generoso, pron-
to e decidido, virtudes necessárias a 
quem chefia ou assume grandes res-
ponsabilidades.

Estava sempre na primeira linha, não obstante as 
suas fragilidades humanas. E algumas vezes disso deu 
provas: — quando para defendeu Jesus no horto das 
Oliveiras; — quando recusou-se a ter seus pés lava-
dos por Jesus, mas aceitando a gesto de Jesus acaba 
concordando: “… sendo como dizes, então lava-me 
também as mãos e a cabeça”; — quando negou Jesus 
o coração de Pedro saltou aos olhos numa fonte de 
lágrimas.

Apesar de tudo foi ele, homem simples, fraco, pe-
cador, que Jesus escolheu para Chefe da Sua Igre-
ja. O papado de Pedro começou logo após a morte 
de Jesus, em Jerusalém; mais tarde foi transferido 
para Antioquia, enquanto Pedro lá esteve sediado; 
finalmente, no ano 43, passaria definitivamente para 
Roma, cabeça do Mundo de então. 

O túmulo de São Pedro, encontra-se na cripta da 
Basílica Vaticana, com o seu nome, a maior e mais 
ampla igreja do mundo católico. 
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São Paulo, Apóstolo dos Gentios
Depois de Jesus, talvez seja a figura mais impor-

tante na história do Cristianismo. Nasceu em Tarso, 
Cilícia, hoje fazendo parte da Turquia, cerca do ano 
10 da nossa era, e morreu em Roma, no ano 67, 
decapitado, por mandato do imperador Nero, per-
seguidor dos cristãos.

Oriundo de família judia, foi, como seu pai, na-
turalizado cidadão romano e ambos eram fariseus, 
seita judaica que se caracterizava pelo puritanismo 
hipócrita. Jesus e a sua Igreja nascente foram víti-
mas da intolerância farisaica, sobre quem sempre 
desencadearam forte e cruel perseguição.

Saulo, assim se chamava então, era, como bom 
fariseu, notável ativista e perseguidor da Igreja, 
esforçando-se por devastá-la logo desde o início, 
impedindo a sua dispersão. 

Mas quando, numa das suas investidas, ia a cami-
nho de Damasco, forte clarão sobrenatural o derru-
bou do cavalo que montava e ficou cego. Segue-se o 
famoso diálogo de Saulo com Jesus: “Saulo, Saulo, 
por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Se-
nhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu per-
segues”.  Converteu-se então de forma definitiva, 

só tendo, contudo, recuperado a vista 
ao fim de três dias, pela intervenção de 
Ananias, por mandato do Senhor. 

Recebeu de imediato o batismo e co-
meçou a proclamar nas sinagogas aos 
seus correligionários que, afinal, Jesus 
era o filho de Deus e o Messias que se 
aguardava.  

Semanas depois foi a Jerusalém com 
Barnabé que o apresentou aos Apósto-
los, contando-lhes o que havia sucedi-
do. Dali voltou para Tarso e, de segui-
da, para Antioquia, onde durante um 
ano inteiro evangelizou com Barnabé. 
Foi nesta cidade que os discípulos de 
Jesus começaram pela primeira vez a 
ser tratados pelo nome de cristãos. Se-
guiu-se a evangelização de Chipre, jun-
tamente com Barnabé, ali Saulo mudou 
o seu nome para Paulo.

O “Ide por todo o mundo e anunciai 
a Boa Nova” viria a concretizar-se, por 
assim dizer, posteriormente com as três 
grandes viagens de São Paulo, todas elas 
repletas de dificuldades (prisões, açoi-
tes, naufrágios e outros enormes pro-
blemas), as quais tiveram por términos 
principais, além de Antioquia, a Grécia 

e Itália (Roma); e há quem afirme a Espanha.

O maior missionário de sempre tudo suportou 
para “completar em si o que faltava à Paixão de 
Cristo”, como escreveria. Como transparece das 14 
epístolas que nos deixou, o centro de toda a sua 
teologia é Jesus Cristo Filho de Deus, que sempre 
proclamou por meio do seu temperamento arreba-
tado, unido à sua enorme espiritualidade de con-
vertido.

São Paulo, depois de São Lucas, é o mais rico e 
correto dos escritores do Novo Testamento e dei-
xou nas suas obras páginas de rara beleza e perfei-
ção literária, comparável às de alguns dos melhores 
clássicos. 

O “Apóstolo das Gentes” está sepultado em 
Roma, na Basílica que tem o seu nome, São Paulo 
“extra muros”, notável também pela sua amplitude.  

Compilado por
Luis Antonio B Leal
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Santo Antônio e São João 

Festas Juninas ou Joaninas?

Existem duas explicações para o termo festa juni-
na. A primeira explica que surgiu em função das 

festividades ocorrem durante o mês de junho. Outra 
versão diz que está festa tem origem em países ca-
tólicos da Europa e, portanto, seriam em homena-
gem a São João. No princípio, a festa era chamada 
de Joanina.

Esta festividade foi trazida para o Brasil pelos por-
tugueses, ainda durante o período colonial. Nesta 
época, havia uma grande infl uência de elementos cul-
turais portugueses, chineses, espanhóis e franceses. 
Da França veio a dança marcada, característica típica 
das danças nobres e que, no Brasil, infl uenciou muito 
as típicas quadrilhas. Já a tradição de soltar fogos de 
artifício veio da China, região de onde teria surgi-
do a manipulação da pólvora para a fabricação 
de fogos. Da península Ibérica teria vindo a 
dança de fi tas, muito comum em Portugal 
e na Espanha.  

Todos estes elementos culturais fo-
ram, com o passar do tempo, mistu-
rando-se aos aspectos culturais dos 
brasileiros (indígenas, afro-brasileiros 
e imigrantes europeus) nas diversas 
regiões do país, tomando caracterís-
ticas particulares em cada uma delas.  

Nós do corpo editorial da Revista 
Rosa de Cássia preferimos chama-la 
de festas Juninas olhando-as mais com 
olhos de culto aos santos do que festa 
folclórica. Assim expomos abaixo um 
pouco da história de Santo Antonio e São 
João. São Pedro é objeto de um artigo espe-
cífi co deste número.

Santo Antônio de Pádua
Santo Antônio de Pádua, também co-

nhecido como Santo Antônio de Lisboa, 
foi contemporâneo de um outro grande 
santo, São Francisco de Assis. 

Santo Antônio foi cônego regular 
em Portugal até os vinte e cinco anos, 
quando um fato mudou a sua vida. Ao 
saber que cinco franciscanos tinham sido 
martirizados em Marrocos, como conse-
quência da tentativa de evangelizar infi -
éis, Santo Antônio decidiu seguir os seus 
passos e ser um missionário. 

Foi então que entrou para a ordem dos 
frades franciscanos e logo foi enviado para trabalhar 
entre os muçulmanos de Marrocos. Porém, com 
problemas de saúde, foi obrigado a retornar para a 
Europa, permanecendo em um eremitério na Itália. 
Durante este tempo, ocupou vários cargos, como o 
de professor em sua ordem na Itália e na França e 
também pregava nos lugares onde a heresia era mais 
forte. O combate à heresia era feito não apenas atra-
vés da pregação, mas também por meio de milagres 
espantosos. Sabia de cor quase todas as Escrituras e 
tinha um dom especial para explicar e aplicar as mais 
difíceis passagens. 

Em 1231, seu sermão alcançou o ápice de intensi-
dade, porém, foi neste mesmo ano 

que o Santo foi acometido de 
uma doença inesperada, 

e ele veio a falecer em 
Arcella, no dia 13 de 

junho, aos 36 anos 
de idade. 

Santo Antônio 
foi canonizado 
por Gregório IX 
em 30 de maio 
de 1232. É um 
santo de grande 
popularidade, 
principalmente 
nos países lati-
nos, onde o povo 

costuma invocá-
lo para encontrar 

objetos perdidos e 
auxiliar moças soltei-

ras a encontrar noivos.
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São João Batista 
João era filho de Zacarias e Isabel, e primo de Je-

sus Cristo. É considerado o último dos profetas, e o 
primeiro apóstolo. Os evangelhos dizem que, ain-
da no ventre de sua mãe, João percebe a presença 
do Messias, “estremecendo de alegria” na presença 
de Maria, quando esta ia visitar a prima Isabel. O 
evangelho de São Mateus fala das pregações e dos 
batismos que realizava às margens do rio Jordão, não 
distante de Jericó. Foi João Batista quem batizou o 
próprio Cristo.

Crítico da hipocrisia e da imoralidade, São João 
Batista foi decapitado por capricho de Salomé, en-
teada de Herodes. João Batista, juntamente com os 
profetas Elias e Eliseu, é considerado o protótipo do 
ideal ascético, e modelo de vida perfeita. 

João Ba tista é o único santo, além de Virgem Ma-
ria, de quem a liturgia celebra o nascimento para o 

Céu, celebrando 
o nascimento se-
gundo a carne.

Santificado, no 
seio da sua mãe, 
pela presença do 
Salvador, que dirá 
mais tarde: “Que 
fostes ver no de-
serto”... Um pro-
feta? Sim, Eu vos 
digo, é mais do 
que um profeta. 
Este é aquele de 
quem foi dito: 
“Eis que envio a 
tua frente o meu 
anjo, que prepa-
rará Teu caminho 
diante de Ti”, pois 
“Eu vos digo, que 
entre os nascidos 
de mulheres não 
há ninguém maior 
do que João”. 
Mas, o que é me-
nor no Reino de 
Deus é maior do 
que ele”. (Lc7, 24 
a 28).

Foi o maior 
entre os profe-
tas, porque pôde 
apontar o “Cor-

deiro de Deus, que tira os pecados do mundo” (Jo1, 
29-36). Profeta do Altíssimo, João Batista é prefigu-
rado por Jeremias: - “antes de te formar no ventre 
materno, Eu te escolhi; antes que saísses do seio de 
tua mãe, Eu te consagrei, e te constituí profeta entre 
as nações” (Jr 1, 4 – 10). 

Anel de ligação entre a antiga e nova aliança, João 
foi acima de tudo o enviado de Deus, aquele que 
anunciou Cristo, e O apresentou ao mundo. Profeta 
por excelência, a ponto de não ser senão uma “voz” 
de Deus que clama, ele é o precursor imediato de 
Cristo: “vai à Sua frente, apontando, com sua pala-
vra e com o bom exemplo de sua vida, as condições 
necessárias para receber a salvação”. 

Textos compilados por 
Luis Antonio B. Leal

Revista Santa Rita Junho JulhoBK.indd   17 01/07/15   10:54



�1�8 �1�9

PADRE RODRIGO ASSUME NOVAS FUNÇÕES 
NA ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS

Juntamente com o Monsenhor Fernando que assu-
me a função de Pároco Emérito, o Padre Rodrigo 

Catini Flaibam, está deixando a função de Vigário 
da Paróquia Santa Rita de Cássia. Jovem, dinâmico, 
foi chamado por D. Airton José dos Santos, nosso 
Arcebispo para, galgando novos degraus, oferecer 
seus conhecimentos, eficiência e competência em 
um novo ministério. Deixará saudades! 

Abaixo ele faz a sua despedida. Despedida claro das 
funções que aqui exercia, mas não se despede de nós, 
seus amigos, com quem sempre poderá contar. Nós sa-
bemos e temos a certeza que ele estará conosco, presen-
te nos ajudando sempre que necessário, quando ausente 
ocupando lugar em nossos corações e nossas orações. 
Desejamos ao Padre Rodrigo felicidades em seu novo 
trabalho. Deus o abençoe, Padre.

Queridos amigos, fieis e paroquianos
Em janeiro de 2010 fui, felizmente, notificado pelo en-

tão Arcebispo de Campinas, Dom Bruno Gamberini, so-
bre minha nomeação para auxiliar a Paróquia Santa Rita 
de Cássia em Campinas junto ao Monsenhor Fernando. 
Confesso que num primeiro instante relutei pois havia 
um grande laço de amor com Valinhos.

No último mês fui chamado pela Igreja para novos mi-
nistérios, missões e me aperfeiçoar nos estudos. Sou mui-
to grato pelo desafio que me propôs o Arcebispo Dom 
Airton, e pela constante confiança que tem devotado à 
mim desde que chegou em Campinas. Amo nosso Arce-
bispo e sou-lhe grato por tudo. No entanto, não posso 
mentir que me dói o coração saber que terei de me des-
pedir deste povo que considero parte de minha vida e que 
muito amo. Com vocês estabeleci laços de carinho, amor 
e verdadeiro entrosamento. A acolhedora Paróquia Santa 
Rita (e como vocês são gentis e acolhedores!!) me fez 
um padre feliz! Além disso, neste instante, o que dizer 

do pai, amigo e generoso Monsenhor Fernando? Aprendi 
muito com o sr., mais que possa imaginar. Vou sentir 
muita saudade de conviver mais proximamente ao sr.! 
MUITO OBRIGADO meu pai na fé!

Na despedida, naturalmente fazemos uma avaliação dos 
anos aqui vividos (5 anos e meio) e chego à conclusão que 
não fui um padre de grandes agitações. Mas, me agrada 
pensar e ousar dizer que de algum modo fui um padre 
que colocou nos corações a semente do Amor de Deus.

Sou especialmente grato pela amizade que nutro por 
este especial lugar; também pela Igreja São Francisco de 
Assis na Vila Brandina por quem tenho especial carinho, 
as Capelas, pelos jovens que de alguma forma meu jei-
to de ser trouxe para a vida da igreja na consciência do 
amor a Deus e ao próximo; pelas liturgias que tanto amo 
e sempre procurei falar/pregar do fundo de minha alma 
e coração; pelas maravilhosas experiências que jamais 
serei capaz de esquecer.

É igualmente bem verdade que as fragilidades deste 
jovem padre se fizeram sentir em algumas situações e 
peço sinceramente minhas desculpas. Quero render 
graças a Deus pelos maravilhosos anos que me permi-
tiu viver com vocês. Só posso render graças por cada 
encontro, cada Santa Missa celebrada, cada aconselha-
mento, planejamento pastoral, cada diálogo e amizade 
estabelecidas.

Talvez vocês não façam ideia de como este tempo foi 
especial para  mim. Como os amo com carinho especial 
e como me é difícil dizer “até mais”. A Paróquia Santa 
Rita e o Mons. Fernando viverão sempre no meu cora-
ção. Devo seguir o caminho, mas com o sentimento de 

dever cumprido.

Na oração e no amor à Cristo sempre estaremos jun-
tos. Contem sempre com minha amizade e minha oração. 
Espero, apesar de minhas fraquezas, ter sido um bom pa-
dre para vocês, como vocês foram, e continuarão a ser, 
um povo muito especial para mim.

Rezem por mim que dentro em breve assumirei novas 
atividades na Cúria da Arquidiocese de Campinas e tam-
bém o mestrado que iniciarei.

Enfim, devo-lhes dizer: MUITO OBRIGADO! Que 
Deus lhes abençoe! Vocês fizeram um indigno servo de 
Jesus Cristo muito feliz!

Pe. Rodrigo Catini Flaibam
rcflaibam@gmail.com facebook.com/rodericvs
R. Lumen Christi, 02 – Jd. Paineiras – 13092-320 – 

Campinas
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GRATIDÃO AO PADRE RODRIGO

É com muita alegria, que na condição de paroquia-
no da Paróquia Santa Rita de Cássia, dirijo-me 

aos paroquianos e amigos para comentar, em aperta-
do resumo, o profícuo trabalho que o nosso Vigário, 
Pe. Rodrigo Catini Flaibam desenvolveu junto à co-
munidade, perpassando pela sua trajetória de vida.

Nascido em Amparo, em 27 de novembro de 
1977, filho de Luiza Catini Flaibam e Ranieri Flai-
bam, último filho e irmão de Gisela Catini Flaibam e 
Ricardo Catini Flaibam, formado Técnico em Con-
tabilidade pela Fundação Paula Souza, em Filosofia 
e Teologia pela PUC-Campinas, ordenado diácono 
em 16 de agosto de 2002, sacerdote em 14 de fe-
vereiro de 2003, pelo Revmo. Sr. Arcebispo Dom 
Gilberto Pereira Lopes, na Catedral Metropolitana 
de Campinas. Nomeado para as funções de Vigário 
Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio 
em Monte Mor, Administrador Paroquial e Pároco 
da Paróquia São Cristóvão em Valinhos, exercendo 
a digna função de Vigário Forâneo da Forania San-
ta Cruz (Valinhos e Vinhedo), obtendo a aprovação 
eclesiástica (Nihil Obstat) como Heraldista Ecle-
siástico pelo saudoso Revmo. Sr. Arcebispo Dom 
Bruno Gamberini, e por fim, nomeado Assessor de 
Imprensa da Arquidiocese de Campinas e Vigário de 
nossa Paróquia.

O primeiro contato que tive com o Pe. Rodrigo 
foi à época do 14º Congresso Eucarístico Nacional, 
em 2001, ele como seminarista e eu como membro 
da Comissão Executiva. O então seminarista cau-
sou-me as melhores impressões, pela sua facilidade 
de comunicação, contentamento espontâneo e por 
ser disponível para tudo quanto era solicitado.

Somente nos reencontramos na Paróquia Santa 
Rita de Cássia, ao ser designado Vigário Paroquial. 
No dia de sua posse, encontrei-me com um seu pa-

roquiano de Valinhos, 
Dr. Antonio Vieira 
Filho, que me falou 
maravilhas do nosso 
Vigário e expressou 
o “vazio” que a Igreja 
São Cristovão deveria 
passar devido sua re-
moção.

Em nossa paróquia 
repetiu o sucesso de 

Valinhos, pelo modo afável, carinhoso e benévolo no 
trato com as pessoas que o procuram e para aquelas 
que ele ia ao encontro. É um exemplo de Sacerdote 
que revela a sua firmeza de fé, e se compraz com 
o exercício de seu santo ministério. Tenho certeza 
que as suas atitudes incutem nas pessoas o desejo de 
viver em comunhão com Cristo e, nos jovens, lança 
a semente da opção pela vida religiosa e sacerdotal.

A já sentida saudade e lágrimas que muitos não 
contiveram, ao tomar conhecimento de que ocupará 
funções junto a outro rebanho, traduzem a intensi-
dade do Amor a Nosso Senhor, à Igreja e aos irmãos 
que ele plantou entre nós.

Por ter tido contato direto, constante e agradável 
com o Pe. Rodrigo, sinto-me no dever de levar ao 
conhecimento de todos o conceito elevado que an-
gariou na comunidade, para agradecer pelo bem que 
nos propiciou e para que ele possa continuar tornan-
do Jesus conhecido, amado e seguido, com o fim de 
transformar a sociedade, a partir da família.

Dr. Wilson Cesca, advogado e agente de pastoral

Em junho terminamos as primeiras 
turmas desse ano. Estamos pensando 
nas datas para a formação do 2º Gru-
po no segundo semestre.Comece a se 
estruturar para participar. Em breve 
daremos detalhes.
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Celebração de posse do Padre Carlos Donizeti da Silva

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, 16h30, 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 9h

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

Dia 27 de maio, Dom Airton José dos Santos, 
Arcebispo Metropolitano de Campinas, aceitou 
a renúncia (por idade) de nosso Pároco Monse-
nhor Fernando de Godoy Moreira, e nomeou 
como novo Pároco o Padre Carlos Donizeti da 
Silva, até então Pároco da Paróquia Santa Tere-
sinha do Menino Jesus em Sumaré. A celebração 
de sua posse será no dia 12 de julho de 2014, na 
missa das 9h, com participação de nosso Exmo. 
Arcebispo, Dom Airton José.

Ao novo Pároco, os nossos corações e braços 
abertos.

SEJA BEM-VINDO
PADRE CARLOS!
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