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E 
ra uma vez um padre poeta 
chamado Joseph Mohr. Ele 
vivia numa pequena aldeia, 
de nome Mariapfarr, na 

Áustria. O mês era dezembro e ano, 
1816. Como o Natal estava perto, ele 
começou a escrever alguns poemas 
em homenagem ao nascimento do 
Menino Jesus. Quando os versos fi-
caram prontos, ele pensou em colocar 
neles uma melodia, mas não tinha 
esse dom da composição musical, só 
poética. A ideia e o poema ficaram 
guardados, quase esquecidos. 

   No ano seguinte, o padre foi trans-
ferido para outra aldeia chamada 
Oberndorf. Nesse lugar, depois de 
tempo de adaptação natural que toda 
mudança requer, ele acabou conhe-
cendo e fazendo amizade com um 
professor de música, na aldeia de 
Arnsdorf. 

   A amizade estava rendendo alguns 
frutos artísticos ao unir poesia e me-
lodia, mas, nada que chamasse muito 
a atenção. Tudo começou a mudar 
em dezembro de 1818. O Padre Jo-
seph estava preparando a Missa do 
Galo e queria algo especial que pu-
desse ser cantado principalmente pe-
las crianças do lugarejo. Ele foi, en-
tão pedir ajuda ao seu amigo Franz. 
O grande problema é que já era 24 de 
dezembro, ou seja, a Missa do Galo 
seria celebrada dentro de poucas ho-
ras! Mas, amigo é amigo. Franz pe-
gou o seu violão e começou a dedi-
lhar algumas melodias. Nem ele po-
deria imaginar o alcance, o sucesso e 
a imortalidade daquela melodia que 
estava nascendo. 

    Naquela noite, o cenário parecia 
desolador: na minúscula igrejinha de 
São Nicolau, cujo órgão não funcio-

nava mais, pela primeira vez foi ento-
ado a canção que se tornou símbolo 
do Natal. Ela nem tinha nome, mas 
depois foi batizada de Stille Nacht, 
ou seja, “ Noite Silenciosa”. Como 
órgão da capela havia sido quase des-
truído por ratos e cupins, a canção foi 
entoada pelos dois compositores 
acompanhados por vozes trêmulas de 
algumas crianças, um violão e uma 
flauta. 

    Talvez a história terminasse aí, na 
Missa de 1818. No entanto, parece 

que a Providência Divina também 
gostou da música e queria que ela 
fosse conhecida por mais e mais pes-
soas. Quando, alguns dias depois, o 
Padre Joseph chamou um mestre para 
concertar o órgão da capela, ele apro-
veitou também para lhe mostrar a 
canção. O mestre se chamava Karl 
Mauracher, que logo ficou encantado 
com o que ouviu. Ele pediu a partitu-
ra ao padre e tratou de divulgar a mú-
sica nas redondezas. 

    O sucesso foi avassalador, e a can-
ção chegou aos ouvidos de gente im-
portante, como o imperador da Áus-
tria, Francisco I, o czar da Rússia, 
Alexandre I e o rei da Prússia, Gui-
lherme IV. Todos gostaram. A partir 
de então, nada mais conteve a propa-

gação de Stille Nacht. No início do 
século XX, ela já era um sucesso 
mundial. Nos dias de hoje, ela é co-
nhecida em, pelo menos, 45 idiomas, 
sendo que em português ganhou o 
nome de Noite Feliz. 

    O túmulo de Franz Gruber, que 
compôs a melodia para a letra do po-
ema  Stille Nacht, continua receben-
do todos os anos no mês de dezem-
bro, a decoração de uma árvore de 
Natal, presente de gratidão de seus 
admiradores, que se multiplicam cada 
vez mais. A capelinha original de 
São Nicolau não existe mais. Ela foi 
demolida há cerca de cem anos; em 
seu lugar, foi construída, na década 
de 1920, a Capela Memorial da Noi-
te Silenciosa. Para ser fiel à original, 
ela é pequena, abrigando pouco 
mais de vinte pessoas. No entanto, a 
cada fim de ano, principalmente por 
ocasião da Missa do Galo, ela rece-
be quase dez mil visitantes, entre 
peregrinos, devotos ou simplesmen-
te turistas. 

   Entre as imagens dos vitrais dessa 
pequena capela, estão as figuras de 
Joseph e Franz, os dois amigos que 
tornaram a cerimônia do Natal ainda 
mais brilhante. Mesmo na eternidade, 
os dois devem estar muito satisfeitos 
ao perceberem que, em qualquer lu-
gar do mundo, onde houver um cris-
tão, haverá também alguém que sabe 
cantar com voz trêmula e olhos mare-
jados de lágrimas essa canção que tão 
bem traduz nossa gratidão pelo nasci-
mento do nosso Salvador, o Menino 
Jesus  

FELIZ E SANTO NATAL! 

Pe. Paulo Kowalczyk, sac. 

Noite Feliz 
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Se tens amigos, busca-os! 

O Natal é encontro. 

Se tens inimigos, reconcilia-te! 

O Natal é paz. 

Se tens pobres ao teu lado, ajuda-os! 

O Natal é dom.. 

Se tens soberba, sepulta-a! 

O Natal é humildade. 

Se tens dívidas, paga-as! 

O Natal é justiça. 

Se tens pecado, converte-te! 

O Natal é graça. 

Se tens trevas, acende o teu farol! 

O Natal é luz. 

Se tens tristeza, reaviva a tua alegria! 

O Natal é gozo. 

Se estás no erro, reflete! 

O Natal é verdade. 

Se tens ódio, esquece-o! 

O Natal é amor. 

C. Moradel 

1. Rito da Luz 

O (a) dono (a) da casa acende a vela dizendo: Bendito se-
ja, Deus da eterna luz, por esta grande notícia: hoje nasceu 
o Salvador do mundo! 

2. Breve Palavra 

Alguém da família pode dizer uma palavra, se oportuno, 
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 lou-
vor, Hinos de paz e de alegria, Hinos dos anjos do Senhor. 
Glória a Deus nas alturas! 

2. Foi nesta noite venturosa / Do nascimento do Senhor, 
Que anjos, de voz harmoniosa, / Deram a Deus o seu lou-
vor. 

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:  

Noite feliz! Noite feliz! / Ó Senhor, Deus de amor, Pobre-
zinho nasceu em Belém./ 

Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus! 
Dorme em paz, ó Jesus! 

Noite feliz! Noite feliz! / Ó Jesus, Deus da luz, quão afável 
é teu coração / Que quiseste 

nascer nosso irmão. E a nós todos salvar! / E a nós todos 
salvar! 

Noite feliz! Noite feliz! / Eis que no ar, vêm cantar. Aos 

pastores os anjos do céu, /  

Anunciando a chegada 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 confraternização 
aumente em nós a alegria de vivermos sempre unidos, fra-
ternos e solidários, sem nos esquecermos dos irmãos ne-
cessitados. Por Cristo, Senhor nosso. Amém! 

Pai nosso... 

6. Motivação do abraço da paz 

Expressemos nossa alegria de celebrarmos o Natal em fa-
mília, dando-nos o abraço da paz e desejando-nos um Fe-
liz Natal! 

(Segue a refeição de confraternização) 

Bênção  da Ceia de Natal em Família 

Natal é... 
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S 
enhor Deus, dono do tempo e da 
eternidade, teu é o hoje e o ama-
nhã, o passado e o futuro. 

Ao acabar mais um ano, quero 
te dizer obrigado por tudo aquilo que 
recebi de ti. 
Obrigado pela vida e pelo amor, pelas 
flores, pelo ar e pelo sol, pela alegria e 
pela dor, pelo que foi possível e pelo o 
que não foi. 

Ofereço-te tudo o que fiz neste ano, o 
trabalho que pude realizar, as coisas que 
passaram pelas minhas mãos e o que 
com elas pude construir. 
Apresento-te as pessoas que ao longo 
destes meses amei, as amizades novas e 
os antigos amores. 

Os que estão perto de mim e aqueles que 
pude ajudar, os com quem compartilhei 
a vida, o trabalho, a dor e a alegria. 
Mas também Senhor, hoje eu quero te 
pedir perdão. 

Perdão pelo tempo perdido, pelo dinhei-
ro mal gasto, pela palavra inútil e o amor 
desperdiçado. 

Perdão pelas obras vazias e pelo trabalho 
mal feito, perdão por viver sem entusias-
mo. 

Também pela oração que aos poucos fui 
adiando e que agora venho apresentar-Te 
por todos os meus olvidos, descuidos e 
silêncios novamente Te peço perdão. 

Nos próximos dias começaremos um ano 
novo 
Paro a minha vida diante do novo calen-
dário que ainda não se iniciou e Te apre-
sento estes dias que somente Tu sabes se 
chegarei a vivê-los. 

Hoje Te peço por mim, meus parentes e 
amigos, a paz e a alegria a fortaleza e a 
prudência, a lucidez e a sabedoria. 

Quero viver cada dia com otimismo e 
bondade, levando a toda parte um cora-
ção cheio de compreensão e paz. 
Fecha meus ouvidos a toda falsidade e 
meus lábios às palavras mentirosas, ego-
ístas ou que magoem. 

Abre sim, o meu ser a tudo o que é bom 
Que o meu espírito seja repleto de bên-
çãos para que eu as derrame por onde 
passar. 
Senhor, a meus amigos que leem esta 
mensagem, enche-os de sabedoria, paz e 
amor e que nossa amizade dure para 
sempre em nossos corações 

Enche-me também de bondade e alegria, 
para que todas as pessoas que eu encon-
trar no meu caminho, possam descobrir 
em mim um pouquinho de Ti. 
Dá-nos um ano feliz e ensina-nos a re-
partir a felicidade.  

Amém. 

Minha Oração no Final do Ano 

Retiro para  
Adolescentes e Jovens 

 

Nos dias 08 e 09 de dezembro (sábado 
à tarde e domingo) teremos no Salão 
Paroquial: Retiro para adolescentes e 
jovens com a Comunidade Católica 

Shalom. Idade de 12 à 25 anos, as ins-
crições podem ser feitas após as missas 

dominicais. 

CONFISSÃO EM PREPARAÇÃO PARA O NATAL 

No dia 11 de dezembro (terça-feira) a partir das 
19:30h teremos na Matriz o mutirão de confissões. 
Com a participação de padres das paróquias vizi-
nhas. Preparem-se para a confissão fazendo um 
exame de consciência.  

Não percam essa oportunidade! 

NOVENA DE NATAL 
Já chegou o livrinho da  

Novena em Preparação para o Natal 2018  
Procure o seu livrinho na  

Secretaria Paroquial ou na Sacristia. 
O valor do Livrinho é de  R$ 2,00 

Inscrições para a catequese infantil,  
dos adultos e de crisma 

 

Inscrições podem ser feitas na Matriz, após o horário 
das missas com as catequistas e durante a semana na 
secretaria paroquial. (No ato de inscrição apresentar a 
lembrança do batismo. 
Catequese infantil: Crianças a partir dos 8 anos 

para Primeira Etapa. 

 Catequese de adultos: Jovens a partir dos 15 
anos que não foram catequizados ou batizados. 

 Crisma: Adolescentes a partir de 15 anos com-
pletos 



Responsável: PASCOM da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes 
Site: www.paroquiansnavegantes.com 
Página no Facebook: facebook.com/paroquianave 
Impressão: 1000 exemplares. 

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 

01– Raimunda N. dos S. Figueiredo 

04– Jurandir Neves Marques 

04– Severina Maria da Silva 

07– Maria da C. B. de Almeida 

08– Dulce Maria Pires da Costa 

10– Angelita R. da Silva 

10– Sandra Ricardo B. da Luz 

10– Solange Souza Rodrigues 

12– Maria de Fátima G. de Souza 

13– Lusinete Lima da Silva 

14– Josefa Jordelina de Moraes 

19– Tania Maria Sena Aquino 

20– Valdir José Silva 

20– Luzia Estevam de Lima 

21– Severino de Ramos Bispo 

21– Flávio Vinicius F. Ribeiro 

23– Cristiane C. de Figueiredo 

25– Lourival Cirino Vieira 

25– Simone Marcolino Elias 

 

 

 

 

 

 

 

28– Maria do Socorro Jerônimo 

29– Sirlene de Oliveira Pio 

30– Ediala C.A.A. de Albuquerque 

30– Francisco F. de Carvalho 

31– Edina Carola 

à Deus 

Sinal de gratidão 

Dízimo 

    Proclamas Matrimoniais 
Com o favor de Deus e da Santa Mãe Igreja, querem casar-se: 
  Leonardo Faria Barbosa 
Filho de Luís Antônio e Alessandra Souza Faria; e 
 Maria Luiza Rodrigues de Araújo Barbosa 
Filha de Manuel Felix de Araújo e de Maria Aparecida Rodrigues de Araújo. 
Ambos da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. 
Casamento marcado para o dia 12 de janeiro de 2019, às 20h 

Se alguém souber de algum motivo pelo qual este casamento não  

deve realizar-se, fica obrigado, em consciência, a avisar ao Pároco! 

Encerramento da Novena de Natal  
e Auto de Natal 

 

Dia 23 de dezembro 
(domingo) às 19h,  
haverá na Matriz  
encerramento da  
Novena de Natal e  
Auto de Natal 

Missas de  
Natal e Ano Novo 

 Missa do Galo: 20h 

 Missa de Natal: 09h e 19h 

 Missa de Fim de Ano: 19h 

 Missa de Ano Novo: 09h e 19h 


