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Olhando para o Presépio
lhando para o presépio aprendemos muitas lições. 

Vamos recordar de algumas delas: 
Humildade: Não há orgulho no presépio; tudo é 

simples. O que vemos são pessoas, animais, coisas pró-
prias de um local que serve como estrebaria. Não há luxo, 
apenas o suficiente para manter a vida. 
Sou humilde quando reconheço que preciso de Deus em 
minha vida; sou orgulhoso quando me julgo autossufici-
ente, dono da minha vida, independente de todos, até 
mesmo de Deus. O humilde reconhece sua fragilidade e 
tem consciência de que precisa de Deus e do outro. Ele 
não é pessimista nem derrotado; antes, é forte porque 
sua força se encontra em Deus. 

Alegria: Os anjos, celebrando 

o nascimento de Jesus, procla-
mam: “Glória a Deus no mais 
alto dos céus e na terra paz aos 
homens de boa vontade” O 
presépio está pleno de alegria, 
mas de uma alegria que vem 
dos corações e é transmitida 
pela fé. Ela conduz as pessoas 
a uma exultação que trans-
borda e se torna adoração. 
A alegria verdadeira é a cer-
teza de que estamos bem, de 
que não estamos sós, de que a vida tem sentido. Ela não 
é barulhenta e vai além da mera paciência. A pessoa ale-
gre está de tal forma unida a Deus que não perde a alegria 
mesmo nos momentos difíceis do dia a dia. 

Doação: O presépio nos ensina que Deus veio ao nosso 

encontro por amor. Ele não precisa de nós; nós é que pre-
cisamos Dele. A única razão que O move é o nosso bem. 
Ao doar-se pela nossa salvação, Deus o faz “porque quer 
que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conheci-
mento da verdade”. O Menino na manjedoura é pura do-
ação, entrega gratuita de quem ama com um amor 
eterno. 

O egoísmo mata a doação. Ao pensar exclusivamente em 
mim rejeito o outro, não lhe dando importância e nem re-
conhecendo a sua dignidade. Ajo como se só eu tivesse 
necessidade, como se eu fosse o único habitante do 
mundo. O egoísmo me faz insensível à situação do pró-
ximo; mesmo o vendo, eu não o percebo. Fecho-me por-
que me interesso apenas por mim. 

Fé: O encontro dos pastores e dos magos com o Menino 

é um encontro de fé. Também Maria e José O acolhem na 
fé. É a fé que dá significado à simplicidade do presépio. 
Com os olhos humanos não vemos além do que enxerga-
mos; com os olhos da fé mergulhamos no mistério do 
Deus que se faz gente. O Menino, para ser de fato conhe-

cido, deve ser visto e acolhido 
com fé. 
Precisamos da fé porque o 
mistério de Deus e seu amor 
eterno vão além da nossa 
compreensão. Por mais que 
nos esforcemos, não consegui-
mos entender como Deus se 
faz criança e assume as nossas 
fragilidades e limitações. 

Paz: O presépio une simplici-

dade e paz. Quando vemos a 
Sagrada Família sentimos algo 

inconfundível; todo o nosso ser repousa em Deus. É uma 
pequena e breve experiência do céu. A paz existe onde 
está Deus; só Ele é a verdadeira paz. 
Não é possível comprar a paz. Ela é uma consequência da 
presença de Deus em nós. Essa paz se espalha para dentro 
de mim, para o próximo, para a natureza. Paz verdadeira, 
só com Deus! 
A contemplação do presépio pode transformar-se em 
conversão. 

Feliz Natal para todos! 
Feliz Natal para as famílias, amigos e amigas! 

Feliz Natal para todos os povos da terra!

O 



 

Papa Francisco: “Este Menino ensina-nos...”
Este Menino ensina-nos aquilo que é ver-
dadeiramente essencial na nossa vida. 
Nasce na pobreza do mundo, porque, 

para Ele e sua família, não há lugar na hospedaria. 
Encontra abrigo e proteção num estábulo e é deitado 
numa manjedoura para animais. E, todavia, a partir 
deste nada, surge a luz da glória de Deus.  
A partir daqui, para os homens de coração simples, 
começa o caminho da verdadeira libertação e do res-
gate perene. Deste Menino, que, no seu rosto, traz 
gravados os traços da bondade, da misericórdia e do 
amor de Deus Pai, brota – em todos nós, seus discí-
pulos, como ensina o apóstolo Paulo – a vontade de 
“renúncia à impiedade” e à riqueza do mundo, para 
vivermos “com sobriedade, justiça e piedade” (Tt 2, 
12).  
Numa sociedade frequentemente embriagada de 
consumo e prazer, de abundância e luxo, de aparên-
cia e narcisismo, Ele chama-nos a um comporta-
mento sóbrio, isto é, simples, equilibrado, linear, 

capaz de individualizar e viver o essencial. Num 
mundo que demasiadas vezes é duro com o pecador 
e brando com o pecado, há necessidade de cultivar 
um forte sentido da justiça, de buscar e pôr em prá-
tica a vontade de Deus. No seio duma cultura da in-
diferença, que não raramente acaba por ser cruel, o 
nosso estilo de vida seja, pelo contrário, cheio de pi-
edade, empatia, compaixão, misericórdia, extraídas 
diariamente do poço de oração. 
Como os pastores de 
Belém, possam tam-
bém os nossos olhos 
se encher de espanto 
e maravilha, contem-
plando no Menino 
Jesus o Filho de Deus. 
E, diante d’Ele, brote 
dos nossos corações 
a invocação:  

“Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, concede-nos a tua salvação” 
(Sal 85/84, 8). 

Bênção da Ceia de Natal em Família

1.Rito da Luz 
O (a) dono (a) da casa acende a vela dizendo:  
Bendito seja, Deus da eterna luz, por esta grande no-
tícia: hoje nasceu o Salvador do mundo! 

2. Breve Palavra 
Alguém da família pode dizer uma palavra, se opor-
tuno, sobre a alegria deste dia, o quanto o Natal é 
Importante para nós e nossas famílias etc. 

3. Hino 

1. Vinde, cristãos, vinde à porfia, / hinos cantemos de 
louvor, Hinos de paz e de alegria, Hinos dos anjos do 
Senhor. Glória a Deus nas alturas! 
2. Foi nesta noite venturosa/ Do nascimento do Se-
nhor, Que anjos, de voz harmoniosa, / Deram a Deus 
o seu louvor. 

4. Proclamação do Evangelho: Mateus 1, 18-25 

Após a proclamação do Evangelho, alguém traz a 
imagem do menino Jesus e a coloca no presépio ou 
em um local adequado, enquanto todos cantam: 
1. Noite feliz! Noite feliz! / Ó Senhor, Deus de amor, 
Pobrezinho nasceu em Belém./ Eis na Lapa Jesus, 
nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus! Dorme em paz, 
ó Jesus! 

2. Noite feliz! Noite feliz! / Ó Jesus, Deus da luz, quão 
afável é teu coração / Que quiseste nascer nosso ir-
mão. E a nós todos salvar! / E a nós todos salvar! 
3. Noite feliz! Noite feliz! / Eis que no ar, vêm cantar. 
Aos pastores os anjos do céu, / Anunciando a che-
gada de Deus, de Jesus Salvador! / De Jesus Salvador! 

5. Bênção da Ceia 
Todos se reúnem ao redor da mesa e alguém, em 
nome de todos, faz a oração de bênção: 
Ó Deus de infinita bondade abençoa a nossa família 
e os alimentos que vamos repartir. Que esta confra-
ternização aumente em nós a alegria de vivermos 
sempre unidos, fraternos e solidários, sem nos es-
quecermos dos irmãos necessitados. Por Cristo, Se-
nhor nosso. Amém. 
Pai nosso...  

6. Motivação do abraço da paz 
Expressemos nossa alegria de celebrarmos o Natal 
em família, dando-nos o abraço da paz e desejando-
nos um Feliz Natal! 
(Segue a refeição de confraternização) 

(...)  



 

Colaboradores Espirituais e Materiais do Seminário Palotino 
Convidamos os paroquianos, de boa vontade, a tornarem-se Colaboradores Espirituais e Materiais do Semi-
nário Palotino. Os Colaboradores Espirituais comprometem-se a rezar um Terço por dia pelas vocações sa-
cerdotais e religiosas, especialmente pelas vocações dos padres e irmãos palotinos. Os Colaboradores Mate-
riais assumem um compromisso de colaborar mensalmente, através do carnê, com o Seminário Palotino. 
Quem gostaria de ser um Colaborador Espiritual ou Material do Seminário Palotino, por favor, anote num 
papel seu: nome, endereço, aniversário, telefone, e-mail (se tiver) indicando que tipo de colaborador você 
gostaria ser, em seguida deixe na cesta da coleta, entregue ao Padre ou a Secretária. Os nomes dos benfeito-
res serão colocados num Livro dos Colaboradores do Seminário Palotino e a cada terceiro domingo do mês, 
será rezada uma Missa por eles. 

 

Dizimistas Aniversariantes do Mês de Dezembro 
Nossos agradecimentos a Vocês – Deus os abençoe! 

O dízimo é muito importante na vida da Igreja e de cada fiel, pois, através dele, reconhecemos que tudo vem de 
Deus. A nossa Paróquia depende da participação voluntária, ativa e fiel de cada um! 

 

 

Confissão em preparação 

para Natal 
No dia 04 de dezembro (quarta-feira) a par-
tir das 19h30 teremos na Matriz o Mutirão 
das Confissões em preparação para Natal. 
Teremos participação de vários padres das 
paróquias vizinhas. Preparem-se para a con-
fissão fazendo um exame de consciência.  
Não percam essa oportunidade! 
 

 

Natal Solidário 
Dia 21 de dezembro, às 14h 

 

 
Novena de Natal 2019 

Já chegou o livrinho da Novena em prepara-
ção para o Natal 2019. Procure o seu livri-
nho na Secretaria Paroquial ou na Sacristia. 
O valor do livrinho é de R$ 2,50. O livrinho 
da Novena este ano, tem atividades para as 
crianças. Cada encontro traz um desenho bí-
blico para ser colorido pelas crianças. As cri-
anças participam da oração inicial, depois 
vão para a atividade de pintura e retornam 
no momento da dinâmica, que será condu-
zida por elas, e então permanecem até o fi-
nal do encontro.
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01 – Raimunda dos S. Figueiredo 10 – Sandro Ricardo B. da Luz 25 – Simone Marcolino Elias 
04 – Jurandir Neves Marques 12 – Maria de Fátima G. de Souza 28 – Maria do Socorro Jerônimo 
04 – Severina Maria da Silva 13 – Luzinete Lima da Silva 29 – Sirlene de Oliveira Pio 
07 – Laura Magna Soares da Costa 14 – Josefa Jordelina de Moraes 29 – Elizabeth Santos 
07 – Maria da C. B. de Almeida 19 – Tânia Maria Sena Aquino 30 – Ediala C. A. A. Albuquerque 
08 – Dulce Maria Pires da Costa 20 – Valdir José Silva 30 – Francisco F. de Carvalho 
08 – Cleriston de Melo Garcia 21 – Flavio Vinicius F. Ribeiro 30 – Maria Rosilene da Silva 
09 – Galdino Cabral Leite 23 – Cristiane C. de Figueiredo 31 – Edina Carola 
10 – Angelita R. da Silva 24 – Albertina Dantas Gonzaga 31 – Madalena Lauriano da Silva 
10 – Solange Souza Rodrigues 25 – Lourival Cirino Vieira  
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Almoço da Padroeira e do  

Jubileu de 75 anos da Paróquia 

            Dia 02/02/2020 (domingo) a partir do meio dia,  

teremos almoço comemorativo. 

Cardápio: Churrasco Misto com Acompanhamento 
Valor do convite: R$ 17,00. 

Os convites estão sendo vendidos pelos representantes das pastorais. 
 

 

Encerramento da Novena de Natal e Auto de Natal 

Dia 23 de dezembro (segunda-feira) às 19h00, haverá na Matriz encerramento da  

Novena de Natal e Auto de Natal. 
 

 

 

Missas de Fim de Ano 

 Missa do galo: 20h  

 Missa de natal: 09h e 19h  

 Missa de fim de ano: 19h  

 Missa de ano novo: 09h e 19h  
 

 
 

 Oração diante do Presépio 

Sagrada Família de Nazaré, eis-me diante do vosso presépio, suplicando por minha família e por todas 

as famílias da terra. 

Concede aos pais, bom José, a constância no amor que tiveste com Jesus Menino e com Maria. 

Ajuda nossas mães, querida Maria, para que possam ser, na família, um sinal da tua ternura com José 

e Jesus; 

Protege, Jesus Menino, todos os pais, todas as mães, todos os filhos, para que nossos lares reprodu-

zam a harmonia e a felicidade da casa de Nazaré e o acolhimento da manjedoura de Belém! 

Liberta-nos, Jesus, de toda divisão. Dá-nos saúde, paz e alegria. Assim seja! 


