
  

 

 

 
CARTA ÀS LIDERANÇAS DA QUERIDA PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA 

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas (Ap 2, 29) 

Graça e paz, a você e sua família. 

Agradeço a Deus pelo primeiro ano que estou exercendo meu ministério sacerdotal nesta adorável 

paróquia. Digo que já estou ficando íntimo de muitos vocês. Gosto de estar aqui me sinto muito bem, 

animado, esperançoso.  

Tem sido igualmente uma grande alegria celebrar com e em todas as comunidades, atender as 

pessoas, visitar, estar presente em cada casa, e fazer parte com cada um de vocês da história da Paróquia 

Santa Rita de Cássia do Jardim Califórnia que ruma a se tornar santuário muito em breve. Quero também 

agradecer de início a todos vocês que caminharam juntos, se esforçaram, dedicando tempo e recursos 

financeiros para que todas as atividades e projetos acontecessem a contento em nossa Grande Comunidade 

Paroquial, no ano passado Muito obrigado pela sua presença e serviço ao reino de Deus que está neste 

cantinho abençoado de Londrina. 

No ano de 2018 muitas coisas novas e boas aconteceram na nossa Igreja.  A praça ao lado da Igreja, 

agora está mais bonita e limpa, porque está sendo cuidada pela Paróquia, dentro do Programa Municipal “A 
Praça é Nossa”. Nossa Pascom (Pastoral da Comunicação) está funcionando bem: temos um novo site, mais 

moderno, completo e fácil de usar; uma nova logomarca da identidade visual da Paróquia foi criada; demos 

início à transmissão das missas de domingo à noite ao vivo pela página do Facebook da paróquia.  O ECC 

retomou suas atividades com força. O terço das mulheres deu início na Capela Sagrada Família. Os grupos de 

jovens estão mais organizados e fortes, até grupo novo (SAC) foi criado na Capela Santo Antônio. A Comissão 

da Partilha está crescendo e a Catequese já deu os primeiros passos no sentido de implantar a Iniciação à 

Vida Cristã nos ambientes internos de evangelização.   

Também registro que nossas missas de sétimo dia se tornaram mais afetivas, ternas e solidárias com 

aquela pequena homenagem que começamos a fazer, com entrega de uma vela, a leitura de uma mensagem 

e muitos abraços. Celebramos mais vezes em comunhão entre todas as comunidades, com mais presença de 

todos. Sublinho que as missas em louvor a Santa Rita todo dia 22 vem se tornando um grande momento de 

devoção a nossa Padroeira, especialmente com a introdução dos testemunhos de graças e milagres 

recebidos pela intercessão de Santa Rita de Cássia. As confissões todas as quartas-feiras e primeiro sábado 

de cada mês têm sido bem procuradas. Nossa Paróquia todos os dias recebe pessoas, devotos, que vem 

rezar em nossa Igreja, diante da Relíquia da Santa ou na nossa Gruta.   

Temos agora duas secretárias na paróquia para nos ajudar nas atividades administrativas, com mais 

dinamicidade e maior comunicação com as pastorais e lideranças. Nosso CPP está com mais 

representatividade das comunidades. Destravamos algumas burocracias e começamos o término da nova 

cozinha, almoxarifado, bar, caixas, sala para os funcionários e ampliação da secretaria. Lembro que todas 

nossas comunidades estão também melhorando suas instalações. A Capela São Judas fez uma pequena 

reforma, com trocas de portas e pinturas da Igreja, além do seu grande projeto do salão novo. A Capela 

Santo Antônio está finalizando seu novo centro Catequético, com novas salas, sacristias e banheiros. E a 

Capela Sagrada Família instalou aparelhos de Ar Condicionado e está resolvendo a questão do som, fazendo 

um tratamento acústico dentro do templo. Noto que os bens, objetos, os materiais das comunidades 

circulam com mais largueza entre nós, diminuindo assim custos com estruturas.  

 



  

 

 

Até as pessoas de uma comunidade estão ajudando mais outra comunidade. Mais um ponto positivo 

na integração entre toda paróquia. Também nossa equipe de festas foi ampliada. Tudo para melhorar nossa 

comunicação e comunhão eclesial.  

Veio para nossa paróquia o grupo GEV (ligado A Fazenda Esperança de Ibiporã) o movimento do 

Hallel e os Vocacionados da Nova Comunidade Colo de Deus. Também nas capelas do Limoeiro começaram 

missas todos os sábados e demos início à missa mensal dentro da Fazenda Nata, que se organiza para se 

tornar mais uma comunidade de nossa grande família paroquial. Se Deus quiser vamos ter lá uma capela. 

Recordo que aos sábados que vou presidir missas nas Capelas Rurais, tenho ficado por lá a tarde toda, 

visitando as famílias, conhecendo melhor a realidade de cada cantinho do Limoeiro. Sei que ainda preciso 

aprimorar essas visitas missionárias, mas já vejo que as essas comunidades rurais se sentem menos 

abandonadas, com a presença mensal do pároco, andando pelas estradas, entrando nas casas, dando 

bênçãos às famílias.   

Começamos também a experiência de rezar o Santo Terço Mariano antes das missas. Observei que 

em 2018 pessoas que estavam afastadas de nossa paróquia retornam com esperança. E foi neste ano que o 

arcebispo deu seu aval, a bênção para que nossa paróquia se organize para se tornar Santuário de Santa Rita 

de Cássia de Londrina. 

Desafios? Também os temos. Em tantas visitas e conversas com muitos de vocês percebo que essa 

paróquia tem uma história de muita superação diante dos problemas que enfrentou, com as muitas 

mudanças de padres, poucos recursos financeiros, crises entre lideranças. Vejo um povo com grande 

capacidade de trabalho e criatividade. Sou grato e respeito a todos por tudo que já fizeram pela Paróquia 

Santa Rita nas dimensões pastoral, litúrgica e burocrática.  

Na assembleia realizada em novembro de 2018, ouvi relatos de que as lideranças estão, porém, bem 

cansadas, seja pelo volume de trabalho, seja pelo longo tempo que estão à frente de nossas pastorais. Foi 

recorrente a observação que poucas pessoas se engajam efetivamente, ajudando nas atividades de Igreja.  

Uma situação que me preocupa. E teremos que dar uma resposta a isso. Na assembleia também ouvi algo 

que já vinha percebendo, que a espiritualidade em toda a paróquia é fraca. E temos que melhorar essa 

realidade, afinal, se nos falta uma espiritualidade mais forte, profunda, centrada em Cristo, na oração e 

amor, no serviço, resta-nos no dia-dia confusão, fofocas, desunião, cansaço, desânimo, pessoas feridas, 

comunidades desagregadas em si mesmas, confusas, incoerentes, egoístas, fechadas, centradas em 

personalidades, e não em Deus, não dialogantes, pacientes e misericordiosas. Fora da Espiritualidade, 

tornam-se qualquer coisa, um partido político, associação, grupos de amigos, menos uma comunidade cristã, 

cheia de fé, alegria, misericórdia, esperança, santidade, amor e paz. 

Nossa assembleia fez também alguns direcionamentos que teremos que implementar neste ano de 

2019. Ficou ratificado que em nossas festas de igreja em todas as comunidades não haverá mais a venda 

nem o consumo de bebidas alcoólicas, decisão essa fundamentada no apelo dos bispos do Paraná e no 

decreto de Dom Orlando de 2013, que proibia essa prática nas paróquias e capelas. O compromisso aqui é 

que vamos trabalhar essa questão dentro da paróquia, para não ser apenas uma lei sem efeito prático no 

âmbito de nossas famílias e junto dos jovens. Não pensamos que proibir a venda de bebidas alcoólicas na 

igreja vai resolver a questão do alcoolismo dentro de nossas casas ou ruas de nossa comunidade paroquial. A 

Evangelização sobre consumo de bebidas e outras drogas lícitas e ilícitas será feita nos encontros de noivos, 

pais e padrinhos, com a Catequese e nos grupos de jovens, além de testemunhos em nossas missas. 

Também haverá a distribuição de material gráfico sobre o problema do alcoolismo e da drogadição. 

 



  

 

 

 E para isso acontecer contaremos com apoio da Pastoral Familiar, do ECC, do GEV e dos 

Vocacionados da Comunidade Missionária Colo de Deus. 

Outro tema forte da nossa assembleia que nos ajudará a caminhar a passos firmes em 2019 foi as 

Santas Missões Populares. A saúde de nossa paróquia não poderá prescindir da missão jamais. Portanto, 

estamos dando nova organização nos setores missionários, com novas regiões, coordenação, visibilidade e 

alocação de todas as pessoas das comunidades em seus setores. A proposta é dar mais vida aos Setores 

missionários com mais atividades, formação e momentos de oração. Deixo claro também que o Grupo de 

Reflexão não é um Setor. O GBR é uma atividade dentro do setor, que poderá ter mais experiências além do 

Dia Palavra e das missas, como oração do terço, células de jovens, chegando mesmo desenvolver os 

encontros de noivos, pais e padrinhos, catequese e atividades ligadas ao dízimo e à caridade. Os 

atendimentos aos doentes e idosos, bem como às pessoas necessitadas serão organizados a partir dos 

setores. Tudo isso vai ao encontro da chamada conversão pastoral da Igreja, de abandonar estruturas 

caducas de pastoral, para uma igreja mais dinâmica e inserida na vida das pessoas.   

Nesta mesma direção, as visitas missionárias devem acontecer com grande entusiasmo e força ao 

longo de todo ano de 2019 em toda extensão do território paroquial, organizadas pela Coordenação das 

Santas Missões Populares. Recordo que o Papa Francisco convocou para 2019 o Ano Missionário 

Extraordinário e será sob essa inspiração que vamos dar alguns passos a mais. Teremos um grupo 12 

missionários, exclusivamente dedicado às realidades de fronteiras e de maior desafio missionário. Eles não 

terão outra atividade pastoral. Ocupar-se-ão somente com missão. Olhando ao redor, penso no belo 

trabalho de evangelização que poderão fazer nos Postos de Saúde e Escolas que estão dentro de grande 

região de nossa Paróquia e nas suas comunidades. Também serão enviados a pregar o evangelho junto do 

Tiro de Guerra, no Aeroporto, no comércio da região e naqueles lugares de maior pobreza de nossa 

Paróquia. Vislumbro em breve uma Igreja aberta, missionária, vigorosa, que vai ao encontro das pessoas, 

sempre em saída, evangelizando em nome Jesus, na força do Espírito Santo. 

Nossa Paróquia é grande em território. Possui uma grande população, porém tem muita gente que 

mora na região do Califórnia, San Fernando e Limoeiro, que não frequenta nossas comunidades. Cresce 

muito lentamente, graças a Deus. Entretanto, vejo que a baixa, pequena participação em nossas missas e 

pastorais provoca a sobrecarga de atividades em quem está inserido nas estruturas de nossa Igreja. Muito 

trabalho e esforço, que cansa demasiadamente. O aumento das pessoas em nossas comunidades e pastorais 

virá certamente por meio de uma intensa atividade missionária e da ousadia de insistir em convidar quem 

ainda só participa das missas, sem engajamento pastoral. Grande é também a reclamação das pessoas que 

até querem ajudar em nossas pastorais e atividades, mas não encontram nem acolhida, muito menos 

espaço. Precisamos de uma conversão de coração e atitude para superar todo e qualquer autoritarismo, 

ciúme, melindre, fofocas, julgamentos, dentro de nossas comunidades. Acabemos com todas as panelinhas e 

apegos, que tanto mal tem feito a nossa paróquia, travando nosso crescimento. Deixemos nossos corações 

abertos ao novo e às novas pessoas que o Senhor Jesus já está enviando para nossa Paróquia, para que tudo 

passa ser renovado, transformado, tornando nossas comunidades mais alegres e fraternas, cheias de fé, 

dando testemunho verdadeiro e vigoroso do amor de Cristo por todos. Amém! 

 

 

 

 



  

 

 

Para nos ajudar nesses caminhos de conversão e até mesmo para descansar um pouco, desacelerar, 

aprofundar nossa experiência de comunhão e vida espiritual, para esse ano farei com todas as lideranças da 

nossa Paróquia, retiros de formações de um dia ou uma manhã com grupos. Começarei com os 

coordenadores e seus vices no começo do ano. Em seguida reunirei a pastoral familiar e o ECC para uma 

manhã de Espiritualidade. Depois chamarei os jovens para um momento de oração, louvor e partilha. 

Também penso que estar reunido em oração com todas as pessoas envolvidas com liturgia. Organizarei, 

pelos menos uma vez por semestre, momentos de confraternização com toda paróquia, nos salões de 

nossas comunidades, com tempo para convivência, conhecimento mútuo e lazer. Peço que cada 

coordenador também não deixe de realizar suas reuniões periódicas, com espaço para formação.  Não se 

esqueça de proporcionar momentos de espiritualidade e confraternização também. Precisamos brincar um 

pouco, rezar mais, para que todo o trabalho de evangelização que fazemos não venha nos deixar sufocados, 

deixar doentes, entediados e cansados, e sem vontade para tudo. 

Observo também que a participação das lideranças e dos agentes de pastorais nas missas semanais é 

quase nula. Entendo que todos têm suas famílias, compromissos, afazeres, trabalhos e escola. Mas faço um 

apelo: busque a Eucaristia com a maior frequência que você puder. Vá visitar o Santíssimo durante o dia. 

Nossas reuniões na Igreja começam sempre após a Santa Missa. Venha! Faça esse esforço. É o alimento da 

tua alma, salvação. É Jesus que dá sentido à nossa atividade pastoral. Quando nossa relação com Cristo é 

muito pequena, ficamos fracos e perdemos a vontade de evangelizar, vendo só as dificuldades, fechados, 

tentando achar culpados para as coisas que não saíram de nosso gosto. Somos a Igreja de Jesus, somos 

irmãos. Para o bem e frutuosidade da sua atividade pastoral medite e reze com Palavra de Deus. Chegue 

mais cedo á Igreja e reze o terço com a comunidade. Se não tiver ninguém puxando o terço, faça você 

mesmo. Não espere qualquer escala, nem deixemos morrer essa tradição e grande expressão da 

espiritualidade mariana. Não percamos essa experiência de fé, amor e devoção à Virgem Santíssima. Vamos 

orar com Maria, por Maria, por todas as necessidades de nossas famílias, nossas dificuldades pessoais, e 

também por nossa paróquia e suas demandas. Afinal, nós somos os primeiros intercessores de nossas 

comunidades, de povo de Deus que está congregado na Paróquia Santa Rita de Cássia. A Eucaristia, a Palavra 

e o Terço Mariano nos fortalecem e nos fazem descansar, recompondo nossas forças, restaurando nossa fé e 

nos enchendo de esperança para avançar sempre para águas mais profundas na nossa vida de fé, particular 

e especialmente na evangelização.  

Andando pelo vasto território, tenho observado que há muitas situações de pobreza, fome, 

violência. Ao mesmo tempo, noto que temos poucas ações para mudar o quadro de vulnerabilidade social da 

nossa região.  Até mesmo nas áreas rurais de nossa paróquia encontramos pessoas sofrendo, passando 

necessidades de alimentação, remédios, acesso a direitos básicos. Temos já a Comissão da Partilha que tem 

se desdobrado para atender as demandas sociais que frequentemente chegam à nossa Igreja. Porém, é 

necessário ampliar esse serviço paroquial, com mais pessoas para ajudar, mais voluntários para envolver 

toda paróquia numa rede de caridade. Em 2019, precisamos dar esse passo, fortalecendo os Vicentinos, 

Pastoral de Criança e da Saúde, bem como o Roupeiro de Santa Rita, que é um serviço de acolhida a 

gestantes e crianças recém-nascidas. Peço que essas lideranças procurem trabalhar sempre em conjunto. 

Sozinhos, não damos conta dos pedidos e clamores do povo mais necessitado. Juntos, somos mais fortes. 

Creiam nisso! 

   

 

 



  

 

 

Também a partir deste ano acontecerá o atendimento semanal gratuito de uma advogada em nossa 

paróquia, para dar assistência judiciária a quem precisa, para fazer valer seus direitos de cidadão. Nesta 

mesma linha, em 2019 teremos o início da pastoral canônica em nossa Paróquia. Trata-se de uma pastoral 

que acompanhará casais de segunda união, com atendimentos, formação, espiritualidade e orientação 

especialmente no que se refere aos processos de nulidade matrimonial. Será também um projeto piloto em 

nossa diocese, com suporte e apoio do tribunal eclesiástico de Londrina. 

Outro projeto que desde que cheguei à Paróquia começou a brotar em meu coração diz respeito à 

constituição de um Grupo Pastoral de Empresários. Tenho visto e notado que em nossa região paroquial há 

muitos comerciantes, empresários, profissionais liberais, que frequentam nossas comunidades. Por exemplo, 

temos padarias, lojinhas, pet shop, mercadinhos, oficinas, escolas, encanadores, jardineiros, pedreiros, 

serralheiros, advogados, dentistas e outros serviços. A ideia desse Grupo de Empresários é muito simples: 

vamos nos reunir para formação, oração e partilha, criando um espaço de convivência e mútua ajuda. E no 

site, em todas as mídias sociais vamos divulgar os serviços desses nossos irmãos para nossa comunidade, 

ajudando as pessoas a começar comprar e contratar os serviços e produtos oferecidos por esses nossos 

irmãos, no sentido de criar uma rede de compra e venda que valoriza e promove o que já temos na região do 

Califórnia, San Fernando e Limoeiro. Estamos precisando ainda de uma pessoa, ou duas para começar de 

fato essa experiência, constituindo e organizando esse grupo e suas atividades.  

Nossa paróquia é muito agraciada com a presença das Irmãs Pastorinhas e dos nossos dois diáconos, 

Ronaldo e Wilson. Fazem um grande trabalho de evangelização, acompanhando mais de perto a Catequese, 

Pastoral Familiar, Santas Missões, Liturgia, Pastorais Sociais, juventude, atendendo assim um pedido direto 

do pároco. Porém, estão à disposição de toda paróquia e todos os grupos e pastorais para ajudar nos 

eventos e atividades. Tenho visto que muito pouco as irmãs e, sobretudo, os diáconos foram solicitados no 

ano passado. Penso que tanto as Irmãs quanto os diáconos podem contribuir bastante com nossas pastorais, 

grupos e movimentos, inclusive em nossas capelas. Não fiquem receosos de chamar, convidar as irmãs e os 

diáconos para atender sua necessidade pastoral. Eles estão esperando, ansiosos, para servir toda nossa 

Igreja.  Uma sugestão: gostaria que os coordenadores convidassem as irmãs e os diáconos para desenvolver 

as formações nas pastorais e conduzir os retiros e momentos de espiritualidade. Nossas irmãs e diáconos são 

essas forças que somam conosco, assessorando as coordenações, para fortalecer todas as pastorais e todas 

as comunidades de nossa paróquia.  

Outra mudança que promoveremos em 2019 será em torno do trabalho com as famílias. Faremos 

novamente todos os encontros de preparação para noivos e de legitimação em nossa paróquia, que era 

realizada em nível de decanato. Além da 1º etapa do ECC, nossa igreja sediará a 2º etapa do ECC. 

Realizaremos Kairós com as Famílias, com a presença da Canção Nova. Haverá também um grande encontro 

para casais (Curados e Restaurados). A preparação para Batismo, para pais padrinhos também sofrerá 

alterações em termos de duração e metodologia, com intenção de gerar mais engajamento e participação 

das famílias na Paróquia, dentro da Proposta da Iniciação a Vida Cristã. 

Ano passado foi ano eleitoral. Quanto desgaste, “confusão” e dúvida tivemos e vivemos, 
especialmente por conta do voto. Quanta divisão e confrontos! Quanta tristeza! Para evitar que daqui a 4 

anos repitamos tudo de novo, começaremos em nossa Paróquia um Curso de Doutrina Social. Não se 

preocupe! Não será nem de esquerda, nem de direita. Vamos estudar como nossa Igreja Católica vê a 

Política e como nos orienta no nosso papel de cidadão e eleitor, como cristãos que somos. Creio que essa 

formação política, social, tornará nosso voto cristão mais maduro, mais honesto, justo e santo. 

 



  

 

 

Desde daquele histórico dia 22 de maio de 2018, quando Pe. Antônio Cossari, na missa principal da 

festa de Santa Rita, “provocou” a todos declarando que nossa Paróquia já era Santuário natural, tenho 

notado que esse sentimento vem crescendo no meio de nós, e nos unindo cada vez mais. Nosso bispo já nos 

deu a bênção para levar adiante esse projeto de sermos Santuário Santa Rita de Cássia. Agora é conosco.  

Santuário é diferente de paróquia. Primeiro, é um lugar especial para se viver, promover e praticar 

uma devoção específica, no caso, à Santa Rita de Cássia. É um local facilmente reconhecido pelo povo como 

lugar da graça de Deus derramada abundantemente. Por isso, os santuários costumam ser locais de 

indulgências e de celebrações que ressaltam a devoção popular, com bênçãos especiais, procissões, 

novenas, missas, confissões, locais para oração e devoção pessoal. Um Santuário atrai muitos devotos, que 

vêm louvar e agradecer a Deus pelas bênçãos, graças e milagres recebidos pela intercessão do Padroeiro, e 

também para suplicar, pedir, clamar a Deus ajuda, com plena confiança na intercessão do santo padroeiro. 

Santuário também é local de memória e profecia. Nele se conserva todos os objetos de ex-votos na sala de 

promessa, indicando que Deus caminha conosco, que não abandona seu povo, que intervém em nossa 

história pessoal e comunitária.  É local de profecia pelas curas e libertações ali proclamadas, pela esperança 

que cada milagre e graça abre às pessoas que confiam e esperam em Deus, pela fé. Santuário com suas 

torres, sinos e capelas de velas e de promessas, casa da Acolhida para peregrinos com a celebração 

frequente da eucaristia e das confissões, deixar ver e experimentar um Deus misericordioso e poderoso, que 

sempre vem em nosso auxilio e socorro. O santo intercessor também revela toda força e amor de Deus, e o 

poder da fé e da nossa oração.   

Assim, meus queridos irmãos, temos uma grande missão pela frente. Nosso projeto de Santuário já 

começou a sair do papel. Temos uma Comissão que começou a organizar nosso futuro Santuário. Penso que 

não é mais uma ideia longínqua, sonho de uns. Algumas coisas já mudaram, já alteramos, em nossa 

Paróquia: As confissões já acontecem com mais frequência em nossa Paróquia. As missas a partir de 

fevereiro serão diárias. Na reforma que estamos fazendo já vamos construir a capela de velas e sala de 

promessas. Uma grande capela será construída ao redor da atual gruta de Santa Rita. Temos que doravante 

divulgar que somos uma Paróquia Rumo a Santuário. Lançaremos uma grande campanha de divulgação em 

fevereiro e contamos com sua ajuda para difundir em toda região essa ideia. Os devotos de Santa Rita 

devem se sentir convidados e atraídos a vir visitar ainda mais nossa paróquia já com jeito de Santuário. 

Nossa missão, portanto, será de tornar essa paróquia a Casa dos Devotos de Santa Rita de Cássia. Toda 

mudança que fizemos na linguagem e identidade visual e fortalecimento e melhoramento do nosso site e 

mídias sociais certamente contribuem e serão importantes no processo de divulgação do nosso futuro 

Santuário. Um folder e também adesivos para carros serão distribuídos. Ajude-nos e participe dessas ações, 

promova também junto da sua pastoral, serviço e movimento.  

Sei também que vamos precisar de um pouco mais de recursos financeiros para preparar bem nossa 

paróquia para ser de fato Santuário de Santa Rita de Cássia. Algumas doações espontâneas já começaram a 

chegar, que nos possibilitam dar alguns passos concretos. E vamos também nos organizar melhor em torno 

do nosso dízimo e campanha de doação, sobretudo para construção da Capela da Gruta e outras mudanças 

no interior da Igreja. Contamos com sua adesão e incentivo.  Porém, acima de tudo, gostaria de dizer que 

vamos construir esse Santuário com nossas orações, presença, trabalho e com cada centavo que cada 

pessoa puder colaborar, porque esperamos e confiamos na providência de Deus e na intercessão de Santa 

Rita de Cássia. Não nos esqueçamos nunca de rezarmos em nossos grupos e pessoalmente por essa grande 

intenção.  

 



  

 

 

Por tudo isso, esperamos que neste ano de 2019, o projeto rumo a Santuário de nossa paróquia nos 

inspire e anime a nos empenharmos de corpo e alma naquilo que for necessário para que nossa Paróquia 

seja elevada em breve a Santuário. Eu tenho um sonho, ou melhor, uma meta. Descobri lendo a história de 

nossa paróquia que ela celebrará em 2020, jubileu de prata no dia 29 de novembro. Já imaginaram se neste 

ano jubilar o arcebispo de Londrina possa dar a nós esse presente, decretando oficialmente que somos 

Santuário diocesano de Santa Rita de Cássia de Londrina? E sabem que isso só depende de nós, como o 

próprio dom Geremias me disse no dia que falei com ele sobre esse desejo da paróquia. E as condições não 

são difíceis: ter mais missas, confissões, atividades devocionais e presença grande e frequente de devotos de 

Santa Rita, além algumas mudanças estruturais. Então, vamos todos, Rumo a Santuário 2020. E que Santa 

Rita, interceda por esse grande projeto de evangelização, que mudará para sempre a história de nossa 

paróquia e de toda região.  

Por fim, temos agora um calendário paroquial com todas as atividades a serem desenvolvidas pelas 

nossas pastorais, serviços grupos e movimentos. Sei que deu um grande trabalho para todos nós, mas esse 

esforço certamente melhorará nossa organização e comunhão, evitando ou diminuindo os improvisos, que 

nos cansam e deixam ansiosos, confusos. Sobre o Plano de Pastoral da Arquidiocese de Londrina, aprovado 

no ano 2018, teremos que conhecê-lo, estudá-lo e implementá-lo no ano de 2020, em nossa Paróquia. E 

vamos fazer isso em nossos encontros de CPP ampliado e reuniões de nossas pastorais.  

Outras coisas e dimensões da pastoral e do projeto Rumo Santuário que gostaria também de deixar 

apenas indicado, para rezarmos nestas intenções. Vem se configurando uma grande urgência em nossa 

paróquia a atuação mais volumosa da Pastoral da Esperança, de forma a se ter uma maior presença desta 

pastoral junto às famílias enlutadas. Não podemos esperar mais para melhorar nossa Pastoral da Esperança. 

Quase todas as semanas há falecimentos e nem sempre temos dado assistência espiritual nestes momentos 

tão especiais na vida das pessoas. Suplico especialmente aos MESCs, a Pastoral da Pessoa Idosa e da Saúde, 

à Legião de Maria e ao Apostolado da Oração que nos ajudem neste trabalho. Nosso SAV também precisa 

ser fortalecido, para ser esse instrumento de oração pelas vocações e de promoção vocacional dentro de 

nossas comunidades, no sentido de despertar nossa juventude para os ministérios da Igreja, para vida 

pastoral ou consagração. Peço já que não deixemos de orar as 10 ave-marias e a oração vocacional antes das 

reuniões, encontros e celebrações, dentro do projeto Cada Comunidade, uma Vocação. Sejamos obedientes 

ao Senhor Jesus, que nos diz para pedir ao Pai pelas vocações que nossa Igreja tanto precisa ainda hoje.  

Nossa Pastoral da Acolhida necessita de um grande implemento, para atuar com mais força e mais 

presença nas atividades ligadas ao Santuário e aos devotos que nos visitam. Precisamos de mais pessoas 

para atuar nesta pastoral, para cuidar dos devotos, acolhendo-os em nossa Paróquia. Penso também em 

criar uma confraria de Santa Rita, um grupo para acolher e acompanhar aquelas pessoas já devotas de Santa 

Rita que sentem de caminhar mais perto de nossa Igreja, para estudar, conhecer, desenvolver e promover a 

devoção a Santa Rita de Cássia. Espero e creio que um grupo dessa natureza se tornará uma das grandes 

“marcas” de nosso futuro Santuário, casa de devotos, local onde tudo fala de Santa Rita, e enaltece nossa 
Padroeira.  

Sonho também com dia em que, sem escalas, em todas as comunidades aconteça a oração do Santo 

Terço antes da missa.  Só depende de cada um de nós. Chegue e comece a rezar. Reze uma dezena, duas 

dezenas, mas não privemos a comunidade de se aproximar da mãe de Deus pela oração do Terço. Que Maria 

Santíssima nos ajude nesta missão. Amém 

 

 



  

 

 

Termino esta carta, muito esperançoso pelo que já vi e vivi neste primeiro ano e também pelos 

projetos bonitos que vamos realizar no ano de 2019. Nossa Paróquia é linda. Nosso futuro Santuário já 

desponta no horizonte. E tudo vai dar certo, primeiro porque vem de Deus, segundo, porque você está 

presente aqui em nossas pastorais, coordenando, organizando seu grupo e participando de nossas 

atividades paroquias. E por último, porque temos uma padroeira que intercederá por todos os impossíveis 

que porventura enfrentaremos em 2019. 

Deus abençoe você, sua família e sua pastoral! 

Viva Santa Rita de Cássia 

Pe Edivan Pedro dos Santos 

 

Londrina, 25 de janeiro de 2019, festa da conversão de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


