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Mês da Cidade supera expectativas

Sucesso. Assim pode ser definida a
festa em comemoração aos 129 anos de
Cássia, tanto sob o ponto de vista religioso (veja cobertura completa na página
4) quanto do cívico. As comemorações
festivas tiveram início no dia 2 de maio,
com a assinatura do Pacto das Águas, do
Programa Pro-Mananciais, desenvolvido
pela COPASA (Companhia de Abastecimento de Minas Gerais) em que será
realizado em nosso município a recuperação e proteção das microbacias hidrográficas e as áreas de recarga dos aquíferos
cujos mananciais servem para a captação
dos sistemas de abastecimento público de
água operados pela COPASA, por meio
de ações e estabelecimento de parcerias,
favorecendo a sustentabilidade ambiental, econômica e social. O evento de
assinatura ocorreu na região Córrego do
Onça.
Artes e Esportes
De 3 a 17 de maio, na Casa da Cultura, houve a exposição de quadros da artista plástica Heloísa Carvalho. Foi uma
oportunidade de cassienses e visitantes
terem acesso a quadros de muito bom gosto. Nossos agradecimentos à Pinacoteca
Municipal de Franca e à Maria Izair pelo
empréstimo dos cavaletes para a mostra.
Dia 5 de maio, um domingo, aconteceu o 7º Bola & Viola, organizado por

um grupo de voluntários, com o apoio da
Prefeitura, em prol do Hospital Regional
do Câncer de Passos, na Chácara do Ciro.
No mesmo dia, Cássia sediou a 4ª etapa da
IV Copa Regional de Montain Bike, através da Associação Cassiense de Ciclismo.
A competição reuniu cerca de 157 atletas
da região e 28 equipes. A equipe cassiense fechou ficando em 1º lugar. Foram 15
categorias, cujas classificações foram as
seguintes: Elite masculina: Gabriel Azevedo Monteiro – 3º lugar; Gabriel Cunha
de Sousa – 7º lugar;
Leonardo Morais Prado – 9º lugar; Feminino: Suellen Cristina Costa Leão – 2º
lugar;
Karina de Souza Gonçalves – 12º lugar; Clarisse Claro – 7º lugar; Junior:
Paulo Henrique Silva – 2º lugar; Sub 30:
Pedro Henrique Morais – 2º lugar; Master C1 – Javer Carvalho Melo – 2º lugar;
Master C2: Carlos Fernando dos Santos
– 6º lugar; Master B1: Wilson Melo – 2º
lugar; Master B2: Douglas Antônio Fernandes – 4º lugar; Agneu Reinaldo Melo
– 8º lugar; Dupla Masculina: Moises da
Silva Gonçalves e Thiago Pereira Batista
– 3º lugar, Reginaldo Aparecido e Marco
Aurélio Pessone – 4º lugar; Master A1:
Leandro Cesar – 3º lugar; Tulio Morais –
7º lugar; Juvenil: João Paulo Lemos Reis
Sousa – 6º lugar; Bruno Nogueira da Silva – 7º lugar.

LANÇAMENTO DE LIVRO
No dia 9 de maio houve uma noite de
autógrafos para o lançamento do livro “Sagrado Vazio”, da escritora cassiense Jane
Mahalem, na Casa da Cultura, realizada
em parceria com a Academia Cassiense de
Letras “Paulo Gama”. A noite teve participação especial do Trio de Cordas da Escola
de Música Heitor Combat, sob a regência do
maestro Rildo, declamação de poemas e de
trechos do livro.
Em 10 de maio, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
e Habitação, a Prefeitura homenageou cerca
de 130 mulheres, no CCI (Centro de Convivência do Idoso). A abertura foi feita pela
vice e secretária de Desenvolvimento Social
e Habitação, Cida. Logo depois, o palestrante Marcos Veiga fez uma palestra motivacional. O Coral Sol Maior apresentou duas
músicas e o cantor Zicão homenageou uma
das mães representes, representando todas
as cassienses. Um delicioso café foi servido
a todos. No dia 10, à noite, na Casa da Cultura, houve um belo Festival Dia das Mães,
com o Espaço de Dança Corpo e Arte e Casa
do Menor.
A abertura da programação festiva
aconteceu no dia 17 de maio com show de

Prefeito Kito Arantes e escritora
Jane Mahalem

Willian Maia e Tassi Monteiro, logo após
Kamila Mota e banda. No dia seguinte, o
show ficou por conta do Nó na Gota e depois Os Coroné.

O tradicional desfile atraiu milhares de cassienses

Pedra Fundamental

No dia 22 de maio, após a missa solene
das 9h, por volta de 11h30, foi dada a benção da pedra fundamental da construção
do novo Santuário pelo bispo diocesano
Dom José Lanza Neto, com a presença do
prefeito municipal, o Sr. Marco Leandro
de Almeida, do doador de toda a obra, o
Sr. Paulo Flavio de Melo Carvalho, demais
autoridades e de vários representantes da
comunidade cassiense. A benção da pedra
fundamental marca o início da construção
da nova Igreja, pedindo ao Senhor Deus
que, da mesma forma como edificou a Igreja sobre o fundamento dos Apóstolos, tendo como pedra angular o próprio Senhor
Jesus Cristo, que se digne abençoar a cons-

trução da nova Igreja, concedendo ao seu
povo, congregado em seu nome, adorá-Lo,
amá-lo e segui-Lo, chegando um dia às alegrias da Igreja do céu.
O novo Santuário contará com um espaço de 7 mil metros de construção, acomodando cerca de 5 mil fieis assentados. O
complexo, intitulado de “Terras de Santa
Rita” contará ainda com um estacionamento para aproximadamente 1000 carros
e 200 ônibus, além de praça de alimentação, velário, réplica da casa de Santa Rita,
casa para os padres e belíssimos jardins.
Indubitavelmente essa obra marcará alvorecer de um novo tempo para a cidade de
Cássia.

2

CÁSSIA | MINAS GERAIS | 16 de JUNHO de 2019

CÁSSIA | MINAS GERAIS | 16 de JUNHO de 2019

A história de Cássia contada por A Vanguarda pode ser vista pela internet
Um grande avanço para cassienses que
residem aqui ou fora e por pessoas que se
interessam pela história: jornais antigos digitalizados já podem ser vistos pela internet.
O processo de digitalização de todo o acervo
cassiense está em andamento, por iniciativa
da Prefeitura, por intermédio da Secretaria
Municipal de Esporte, Cultura e Patrimônio
Histórico e Secretaria de Gabinete e Comunicação.
Até o fechamento da edição, estavam
disponibilizados e disponíveis para consulta exemplares do extinto O Cassiense
(1910/1911) e de A Vanguarda (de sua fundação, em 1916, até 1927), totalizando 583
edições. Os jornais podem ser consultados
no cassia.mg.gov.br em uma aba onde se lê
“A Vanguarda”. Assim você estará a um clique do nosso passado.
Lembrando que A Vanguarda impressa
continua a circular normalmente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ESCOLINHA DE GESTANTES

O Presidente da Associação Esportiva
Cassiense, no uso de suas atribuições, convoca a todos os sócios, diretores e colaboradores para Assembleia Geral Ordinária na
forma e procedimentos previstos no Estatuto
da associação, para atender a seguinte

No dia 12 de junho, foi realizado o décimo encontro da Escolinha de Gestantes
com a assistente social Liliane Neves Pereira. As gestantes receberam orientações
sobre os direitos da criança e da gestante e
foram presenteadas com pacotes de fralda
descartáveis.
Agradecemos a presença de todas e ao
CRAS a parceria e a participação do Programa Criança Feliz.

ORDEM DO DIA
Prestação de contas e eleição da nova diretoria para o biênio 2019/2021.
A Assembleia Geral será realizada no
Estádio Pinto Neto, na Avenida Franca, 49,
no dia 26/06/2018, às 19 horas e 30 minutos.
Interessados em concorrer à eleição apresentar chapa até dia 25/06/2019, às 17 horas,
na Sede da Associação
Danilo Gomes dos Santos
Presidente A.E.C

CLASSIFICADOS
Vende-se casa com três dormitórios,
dois banheiros, cozinha, sala, quintal pequeno e garagem para dois carros, situada
na Rua Rio Branco, nº 46, no bairro São
José. Casa com toda a documentação em
dia. Tratar com Maria Aparecida, no celular (35) 99173-3670 (TIM).
Vendo três pianos em excelente estado de conservação. Tratar com Maria
Helena de Freitas Bastos, na Rua João
Reis, 153, Peixoto, ou telefone 35412562
AGRADECIMENTO
A família do Sr. Mário Francisco da
Costa vem, por meio deste periódico,
agradecer à equipe de enfermeiros (as),
médicos(as) e auxiliares do Hospital São
Vicente de Paulo pelo fraterno carinho,
dedicação e cuidados prestados a ele durante a enfermidade.
O nosso muito obrigado!
Que Deus retribua em suas vidas infindáveis bênçãos.
ÓBITOS
JUNHO

01/06 - Neuza Aparecida de Faria, 77 anos
02/06 - Gilson Rosa da Silva, 50 anos
05/06 - Nádia Apa. Oliveira Bernardes, 55 anos
10/06 - Maria José de Carvalho Lopes, 79 anos
11/06 - Ana Cassimira de Melo, 76 anos
12/06 - Rita Alves da Silva, 84 anos
13/06 - Jucélio Alves da Costa, 48 anos
EXPEDIENTE
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Rotary homenageia Mãe do Ano 2019

DENGUE
Os ovos que o mosquito já colocou ou
vai colocar neste período seco irão eclodir
com as próximas chuvas é importante ficar
atento a esse detalhe que pode passar desapercebido e faz toda a diferença.
Cuidados para o combate ao Aedes aegypti devem continuar no período de seca.
Com a redução da infestação do mosquito nesta época do ano e de casos com as
doenças transmitidas por ele, em razão da
menor ocorrência de chuvas, muitas pessoas deixam de se atentar para os cuidados
necessários para evitar o surgimento de
larvas.
Esse descuido pode gerar problemas no
futuro. É preciso que as pessoas continuem
com os mesmos cuidados adotados antes,
nos períodos chuvosos. Todos os ovos que
o mosquito já colocou ou vai colocar neste
período seco irão permanecer até as chuvas. Então, as pessoas devem ter atenção
com tudo que pode propiciar a proliferação do mosquito e, também, nos ajudar
com a recepção dos agentes de endemias
quando estiverem nas residências

Desfile Cívico mostra criatividade com o tema
“Diversidade - Todos cabem aqui”
O Desfile Cívico ocorreu logo após a
cerimônia de Hasteamento das Bandeiras, no entorno da Praça Barão de Cambuí, no domingo pela manhã. Centenas
de cassienses foram assistir ao desfile,
que mostrou muita criatividade, cor,
alegria, folclore, cultura, raça e, especialmente, muito amor.
Devemos ressaltar o comprometimento de escolas, entidades, corporações de mostrar o seu melhor para apreciação de cassienses e visitantes. Sob o
comando do cerimonialista Marcos Veiga, o desfile organizado brilhantemente
pela Secretaria Municipal de Educação
teve como o tema “Diversidade – Todos
Cabem Aqui” e os responsáveis capricharam nas suas belas apresentações e
foram muito aplaudidos. O que não faltaram foram pesquisas e criatividade.
Muita cor, alegria, crianças, fanfarras
de tirar o fôlego, folclore e toda a diversidade do Brasil, de Minas Gerais e
de Cássia.

Desfilaram, pela ordem, Centro Musical Heitor Combat, Creches Apromic, Cenin-Cacá, Norma Pinto Borges,
Gasparina de Castro Silva e ABLA,
FAMA (Fundação Ana de Melo Azevedo), Escolas Municipais Pituchinha,
Allan Kardec, João Carlos Salgado e
rurais Itambé e Jerônimo Taveira, fanfarra da Escola Estadual São Gabriel,
Escolas Estaduais Melo Viana e São Ga-

briel, Ordem DeMolay, ICC (Instituto
Caminho Certo/fanfarra), Estúdio Pliè,
Escoteiros de Cássia e Franca, Fanfarra
da Igreja Presbiteriana, CRAS/CREAS/CCI/CASA DO MENOR/TERNO
DE CONGO FEMININO, Escolinha
de Futebol Construindo Sonhos (Projeto Atletas de Hoje, Futuros Homens do
Amanhã), Acólitos e Coroinhas (Paróquia Santa Rita de Cássia), Motoclubes

de várias cidades e, encerrando com
chave de outro, a Banda do 12º Batalhão da Polícia Militar de Passos, que
também fez uma elogiada apresentação
no palco.
O prefeito Marco Leandro Almeida
Arantes (Kito Arantes) abriu o desfile saudando a todos pelos 129 anos de
Cássia. Dentre as presenças de autoridades, além do prefeito, vice prefeita e
Secretária de Desenvolvimento Social
e Habitação Cida, os juízes de Direito
Roberto Carlos de Menezes e Armando
Fernandes Filho, os deputados Cássio
Soares e Antonio Carlos Arantes, a desembargadora do Estado de Goiás Sandra Teodoro, o presidente do Conselho
de Pastores, Fábio Calixto, as diretoras
escolares e presidentes de entidade, o
comandante da PM, Tenente Flávio,
vereadores de Cássia, dentre outras.
Confira todas as fotos do desfile em
nosso Facebook.com/municipiodecassia.

NASF-AB, Secretaria de Saúde e ESF’s TJMG mantém condenação de pais de
promoverão Grupo de Emagrecimento
ciclista adolescente em Cássia

AGRIGULTURA FAMILIAR
No dia 11 de junho, foi homologada
a licitação dos pequenos produtores que
irão fornecer gêneros alimentícios para a
merenda escolar nas escolas municipais de
Cássia. Ao todo, são treze produtores, todos do município. A licitação é do PNAE
(Programa Nacional de Alimentação Escolar).
O valor total da licitação foi de
R$119.265,00, até 31 de dezembro de
2019.
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Em cerimônia no dia 27 de maio de 2019,
o Rotary Club de Cássia fez a sua tradicional
homenagem à Mãe do Ano. A escolhida foi

Rita Cáris Faria, que faz um trabalho frente
à Casa do Menor. Ela representou todas as
mães cassienses.

Saúde conta com duas ambulâncias
0Km e equipadas

Devido o crescente aumento da obesidade, uma vez que a mesma pode levar ao
desenvolvimento de diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, artrite, derrame, entre outras doenças,
os profissionais do NASF-AB (Patrícia Ribeiro - nutricionista, Bruno Batista - educador físico e Fabrícia Malaquia - psicóloga), Secretaria de Saúde juntamente com
as ESF’s estão promovendo um projeto
com o objetivo de tratar a obesidade, buscando conscientizar os participantes sobre
a importância da alimentação saudável,
a prática de atividades físicas e o cuidado
com a saúde física e mental, a fim de evitar
doenças e promover saúde, buscando melhor qualidade de vida.
O referido projeto se destina à toda população adulta (de 18 a 40 anos de idade)
do município de Cássia, que apresentem

IMC (Índice Massa Muscular) acima de
30, considerado obesidade grau 2.
O projeto terá duração de três meses.
Cada grupo será formado por 25 pessoas,
tendo início com a avaliação nutricional
individual, grupos de atividades físicas semanal, seguidos de encontros terapêuticos
semanais com o objetivo de acompanhar e
apoiar a evolução de cada participante, a
fim de ajudá-los a atingir o peso saudável,
evitando doenças, assim como promover
maior qualidade de vida.
Os interessados a participarem do projeto deverão procurar a ESF. Dona Horácia Alves de Sousa (PSF Peixotos), à
Rua José Dias, 420, às segundas-feiras nos
dias 17/06, 24/06, 01/07 e 08/07 das 8h às
12h30 para preencher o cadastro de avaliação individual com os profissionais do
NASF-AB.

O juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cássia, Armando Fernandes Filho,
condenou, ao pagamento de R$ 7.272,00
(sete mil, duzentos e setenta e dois reais)
de indenização por danos materiais e morais, os pais de um ciclista adolescente que
atropelou uma pessoa em cima da calçada.
Os pais, inconformados com a condenação, recorreram ao TJMG (Tribunal de
Justiça de Minas Gerais).
A sentença foi integralmente mantida,
não cabendo mais recursos.
O atropelamento ocorreu quando a vítima saiu à calçada, provocando lesões graves e afastamento do trabalho por alguns
meses.

O caso serve como alerta para que os
pais orientem seus filhos a não trafegarem
na calçada com suas bicicletas.
Acidentes dessa natureza podem ser fatais dependendo das circunstâncias, dentre as quais a idade e condições de saúde
das vítimas.
Os pais são responsáveis, nos termos da
lei, pela indenização decorrente de atos ilícitos praticados por seus filhos menores de
18 anos e incapazes.
O ciclismo é meio sadio de transporte
e entretenimento, mas deve ser praticado
com respeito às regras de convivência social e às previsões do Código de Trânsito
Brasileiro.

CAREV - Associação Cássia
Recuperando Vidas

Solidariedade em prol da manuteção da CAREV

A saúde de Cássia conta com mais duas
ambulâncias zero quilômetro Tipo A. A primeira é do tipo furgoneta, no valor de R$
83.200,00. Os recursos foram do Ministério

da Saúde. A segunda é do tipo Furgão, no
valor de R$ 185 mil, sendo R$ 15 de contrapartida do município, mediante emenda do
ex-deputado federal Caio Nárcio.

A CAREV – Associação Cássia Recuperando Vidas, através de sua presidente Elaine
Cristina Soares Azevedo e demais membros
da diretoria, vem por meio deste agradecer
a todos os que colaboraram direta ou indiretamente com a venda das rifas, para que
pudéssemos angariar fundos que nos auxilie
na manutenção da casa.
O 1º Prêmio foi 01 Quadro pintado a
óleo medindo 1,40 x 0,80 m, tendo como
ganhador o Sr. Joel Sousa;

2º Prêmio foi 01 Colar de Pérolas, tendo
como ganhadora a jovem Luíza.
Todos os dois prêmios foram adquiridos
através de doações.
Agradecemos imensamente a todos os
nossos colaboradores, e pedimos a Deus que
lhes retribuam em forma de bênçãos e em
dobro por todo bem que tem feito.
“O que fizestes a um dos menores destes
meus irmãos a mim o fizestes”. (Mt 25,40)
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Com Santa Rita, buscamos a santidade!

Indubitavelmente, 2019 trouxe consigo a
triste marca de catástrofes e tragédias que dilaceraram os corações mais empedernidos, acometendo-nos de medos e incertezas. Porém,
apesar das adversidades do tempo presente, vivemos, no último mês de maio, uma das mais
belas e expressivas manifestações de fé, amor,
devoção e esperança ao celebrarmos com toda
reverência e dignidade os méritos de Cristo na
vida de nossa amada padroeira Santa Rita de
Cássia. As lágrimas, os sorrisos, o cansaço, os
abraços, as súplicas, os agradecimentos, as rosas... tudo exalava a doçura, a perseverança e o
mais profundo sentimento de contentamento
ao ver o árduo trabalho de meses sendo concretizado com louvor.
Para que tudo ocorresse como tamanha
grandiosidade, beleza e organização foram
necessários meses de preparação e oração.
Inicialmente, constituímos a equipe de coordenadores, ou seja, aqueles que vão contribuir
diretamente em toda estruturação e planejamento da festa, além de direcionarem as várias equipes que trabalham no dia 22. A saber,
temos a equipe de limpeza das rosas, distribuição das rosas e folhetos, trânsito, limpeza, ornamentação, interior do Santuário e cuidado
com os devotos, exterior do Santuário e cuidado com os devotos, artigos religiosos, coletas e
intenções, café, almoço. Para desempenharem
essas funções, mais de 300 voluntários são inscritos e formados, motivados unicamente pelo
amor e devoção à Santa Rita. Sem o auxílio
generoso e indispensável dos voluntários e coordenadores, bem como de todos os agentes
de movimentos e pastorais, a festa de Santa
Rita de Cássia não teria alcançado todo esse
esplendor.
Os dias de novena preparatória para a celebração de um santo padroeiro local são sempre de intensa participação da comunidade.
Tornam-se momentos oportunos de reflexão
acerca da Palavra de Deus e dos documentos
da Igreja, os quais, muitos nem sequer sabem
da existência. Nesse intuito, desejosos por
momentos fervorosos de oração e fé, mas,
concomitantemente, de formação, passamos
a escolher os temas a partir de documentos
recentes da nossa Igreja. Em 2017, o tema foi
“Santa Rita intercessora das Famílias”, a partir da exortação “Amoris Laetitia”, do Sumo

Pontífice, sobre a família; em 2018, “Santa
Rita, modelo dos seguidores de Cristo a serviço do Reino”, inspirado no documento 105
da CNBB, sobre a importância do laicato na
vida da Igreja; e, nesse ano, a partir da exortação apostólica “Gaudete et Exultate”, também do Papa Francisco, que discorre sobre a
busca da santidade em nossos tempos, chegamos ao tema “Com Santa Rita buscamos a
santidade!”. Com a finalidade de recordar que
a santidade é a vocação universal de todos os
homens e que devemos buscá-la no cotidiano
da nossa vida, fazendo ressoar em nosso coração o paternal convite do Senhor: “sede Santos, porque eu, o vosso Deus sou Santo” (1 Ped
1, 16), a imagem de Santa Rita foi colocada
no meio da nave principal do Santuário, bem
próxima à assembléia, em um suporte elevado,
lembrando-nos que, apesar de hoje estar elevada à gloria dos altares, um dia ela também
“foi povo” como nós e convida-nos, a partir
do seu testemunho de vida, a santificarmo-nos. “Caminhemos rumo ao certame que nos
é proposto. Olhos sempre fixos em Jesus.”
No dia 21, véspera da grande festa foi entronizada solenemente em nosso Santuário
a réplica do corpo incorrupto de Santa Rita
de Cássia da forma como ele se encontra em
Cáscia, na Itália. Entronizá-la já era um sonho
de longa data, no desejo de fazer com que a
presença da Santa dos Impossíveis fosse ainda
mais forte e próxima de nossa comunidade e
de todos aqueles que a esse Santuário acorrem
para fazer a experiência de Deus pela sua fiel
intercessão. A imagem foi confeccionada no
Rio de Janeiro pela empresa Portifolium que
trabalha na área de criações e projetos em 3d.
Portanto, trata-se de uma imagem com características muito próximas as do verdadeiro
corpo de Santa Rita de Cássia. Em suas mãos
está a relíquia de primeiro grau, uma partícula
óssea de um dos pés de Santa Rita, presente
ofertado pela cidade de Cáscia na Itália no
ano em que a nossa Cássia foi considerada sua
cidade irmã. Uma jóia de inestimável valor
para a nossa fé.
A chegada da imagem réplica, trazida pelo

caminhão do corpo de bombeiros de Passos,
acolhida por grande multidão de devotos de
Cássia e todas as cidades vizinhas e pela fanfarra dos veteranos em uma belíssima queima
de fogos, certamente, ficará eternizada na memória e no coração de todos aqueles que puderam presenciar e viver esse momento. Como
é impressionante o sentimento de proximidade, emoção e comoção proporcionados pela
contemplação da imagem fac-símile do corpo
incorrupto de nossa tão amada protetora! Em
uníssono ecoou um único questionamento:
por que a cor de sua pele é tão escurecida? Segundo o reitor do Santuário de Santa Rita de
Cáscia, na Itália, há muitos anos houve um
terremoto em Cascia e eles ficaram temerosos
que algo acontecesse com o corpo de Santa
Rita que se encontrava no interior do Santuário. Dessa forma, acharam por bem retira-lo
e colocaram-no num jardim. Era um rigoroso
inverno e a neve teria escurecido a pele de algumas partes do seu corpo.
O dia 22 foi marcado por grande número
de visitantes desde a madrugada. Os primeiros
devotos chegaram por volta de 2h30 da manhã, tendo feito sua peregrinação a pé. Vieram das mais diversas cidades da região. Indubitavelmente, uma genuína expressão de fé,
devoção e amor à Santa Rita. Deus foi muito

generoso com a cidade de Cássia concedendo-lhe uma protetora tão especial e querida,
com quem tantas pessoas identificam-se. Santa Rita é exemplo de filha, de mãe, de esposa e
de fiel discípula do Senhor. A primeira missa,
5h, parecia ser campal devido à grande multidão de fiéis que se encontrava também do
lado externo do Santuário. Todas as demais
celebrações do dia, sete no total, estavam repletas de devotos. Ano após ano a festa tem se
agigantado.
Se não bastassem as várias emoções vividas durante os dias da novena e a chegada da
imagem réplica na véspera da festa, no dia 22,
ao final da missa solene das 9h, presidida pelo
bispo diocesano Dom José Lanza Neto, todos
foram surpreendidos por uma chuva de pétalas
de rosas. Uma iniciativa da prefeitura municipal com a colaboração da empresa Pontual,
em comunhão com a nossa paróquia. As pessoas foram tomadas por uma grande emoção e
alegria. Muitos não puderam conter as lágrimas ao receberam as pétalas de rosas sobre si
ao canto do tão conhecido hino de nossa padroeira: “fostes a rosa preferida, ò Santa Rita
de Jesus...” Imagens que ficarão eternizadas na
memória e no coração. Um mar de rosas vermelhas enalteceu as grandes virtudes de Santa
Rita e demonstraram a mais genuína gratidão
por tantas graças alcançadas de Deus por meio
de sua poderosa intercessão.
Enfim, a festa de Santa Rita de Cássia de
2019 ficará eternizada nas paredes da memória
e da história da comunidade de fé cassiense.
Em meio a um ano marcado por tantos assombros e tristezas, tragédias e catástrofes, celebrar
honrosamente a nossa tão amada padroeira
abrandou-nos qualquer angústia, devolveu-nos o sorriso e revestiu-nos de novas forças.
Como Santa Rita, somos chamados a viver a
santidade de vida, nunca nos deixando abater
diante das dificuldades e desafios que constantemente surgem. Resta-nos a saudade e a expectativa pela festa de 2020.
Pe. Júlio César Agripino
Administrador Paroquial do Santuário
de Santa Rita de Cássia

