
todas as criaturas. Símbolo de pureza, gratidão, avi foi um rei sensível, de coração            
exemplo de firmeza e docilidade diante da grandiosa p leno  de  human idade ,  capaz  de              
missão que naquele momento lhe era confiada, ela muito arrependimento. Uma de suas D
não teme, entrega-se mansamente, num ato preocupações, talvez a maior delas, era a de 
decidido no qual reconhecemos, em grau elevado ao construir um templo para Deus. Entre as promessas 
máximo, o mistério que envolve todos os verdadeiros que o Pai lhe faz está a de que, em sua genealogia, 
adoradores do Pai em espírito e verdade.viria um rei cujo reinado nunca teria fim. Da casa de 

Davi descende José a quem a jovem virgem Maria 
Que saibamos construir, à feição de Maria, em estava prometida em casamento.

nosso íntimo, um templo, por mais humilde que seja, 
em que o Senhor possa habitar. Que estejamos Abrindo a cortina dos mistérios sagrados, um 
receptivos para que Sua vontade se cumpra em nós dia, o arcanjo Gabriel se dirige a Maria, saudando-a 
da forma por Ele escolhida e que possamos cumprir com as palavras da Anunciação. Momento de infinito 
até o fim a missão determinada para nossa vida.júbilo. Finalmente Deus, na pessoa de seu Filho, viria 

habitar um ventre como quem habita um templo, 
Que nos espelhemos sempre na Virgem assumindo, ele que era divino, os limites da condição 

Agraciada, Mãe das Consolações, Senhora das humana para nos salvar.
Dores Sublimes, espírito fervoroso que sabe quando 
entrar em cena intercedendo por todos nós. E sabe Dia de alegria nos Céus e na Terra esse em que 
silenciar, fazendo de sua presença um doce orvalho Maria é separada do conjunto de todas as mulheres 
de acalanto para que durmamos um sono para servir a Deus. Bendita e bem-aventurada é 
repousante até que se realize aquela que docilmente se entrega ao mistério da 
o sonho de todo aquele sublime concepção, para que nela finalmente se 
que tem fé: ver-se face a cumprisse a promessa feita a toda a humanidade 
face com Jesus em seu através de Davi.
reino eterno.

Em seu coração puro ela recebe, com 
humildade e infinita doação de si mesma, a palavra Que a Virgem Maria nos 
do Anjo, que representa a vontade de Deus. É seu conduza ao Espírito Santo, ao 
profundo desejo que a Palavra se cumpra e, com Filho e ao Pai, esse Deus Trino 
extrema fé, ela recebe em seu ventre abençoado que se fazia presente naquele 
aquele em quem toda a humanidade seria redimida. momento em que Gabriel se 

dirige a ela, dizendo “Alegra-te, 
Firme como uma rocha, meiga como os alvos 

cheia de graça. O Senhor é 
lírios dos campos, ela representa para todos os 

contigo ...”
tempos a alma feminina plena de comunhão com os 
divinos desígnios.

Nela devem se mirar todas as mulheres, em 
especial as mães. Com ela devem estar sintonizadas 
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18 de dezembro Quarto Domingo do Advento
Um jeito franciscano de ser
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19 – 2ª feira 20 – 3ª feira 21 – 4ª feira 22 – 5ª feira

23 – 6ª feira 24 – sábado 25 – domingo

Leituras da semana
Eis a serva do Senhor... Lucas 1,38a

Ml 3,1-4.23-24
Sl 24(25),4-5ab.8-10 e 14
Lc 1,57-66

Is 7,10-14
Sl 23(24),1-6
Lc 1,26-38 

Ct 2,8-14 
Sl 32(33),2-3.11-12.20-21
Lc 1,39-45

1Sm 1,24-28
1Sm 2,1.4-8
Lc 1,46-56

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
Sl 88(89),2-5.27 e 29
Lc 1,67-79

Is 52,7-10
Sl 97(98),1-6
Hb 1,1-6
Jo 1,1-18

Alegra-te, cheia de graça

4º Domingo do Advento
         Como em todos os anos, preparamo-nos para acolher o Senhor que vem 

e mais uma vez bate à nossa porta: 
“Se alguém me abrir, eu virei a ele”(Ap 3,20). A fidelidade amorosa e obstinada do Senhor que vem a nosso 

encontro é sempre a mesma, mas se deixa depender de nossa liberdade e de nossa disponibilidade. Somente 
se abrirmos, ele entrará em nossa solidão insatisfeita para transformá-la em relacionamento vital e fazer de 

nós sua casa. Frei Giacomo Bini, OFM

Dá-nos, Senhor, compreender que celebramos, 
no Natal, a tua presença entre nós, e não uma simples
festa de lâmpadas pisca-piscas e de enfeites efêmeros. AnaB. 

Súplica...  Súplica...  

Jz 13,2-7.24-25a
Sl 70(71),3-6.16-17
Lc 1,5-25

Celebre conosco - 2011/2012

Dia 24 - Missas do dia: 6h30min e 8h
            Não haverá celebração às 16h
         19h30min - Missa da Noite de Natal
 
Dia 25 - Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo
         Missas: 8h, 9h30min, 11h, 18h e 19h30min
           Suspensa a Missa das 6h30min
        
Dia 31 - Missas do dia: 6h30min e 8h
            Não haverá celebração às 16h
          18h - Missa em Ação de Graças pelo ano que finda
 
Dia 1º/01 Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria
          Missas: 8h, 9h30min, 11h, 18h, 19h30min
             Suspensa a Missa das 6h30min

Anote:
De 26 a 31/12 não haverá atendimento de confissões.

De 02/01 a 17/02, confissões somente na parte da manhã.

Durante o mês de janeiro, em vista da dificuldade de atendimento 
por parte dos funcionários — a maioria em férias — solicita-se 
evitar qualquer tipo de reunião, evento, momento de oração após 
as 20 horas nas dependências da Porciúncula.

Vigília de Natal: Is 9,1-6; Sl 95(96),1-3.11-13; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

Churrasco de Confraternização
Alô, comunidade, o horário do churrasco da 
família “Eis o Cordeiro de Deus” é a partir das 
12h30min! Vamos lá!!!

A Pastoral do Dízimo sorteará, no dia 25/12, 
entre os dizimistas ativos, 03 camisas do 
Jubileu de Ouro da Porciúncula e uma imagem 
da Sagrada Família.

O Projeto Bem Morar agradece aos 
fidelíssimos colaboradores que, durante este 
ano, nos ajudaram a manter a tão preciosa obra 
do Serviço Franciscano de Solidariedade. Deus 
seja louvado!

“A Pastoral dos Surdos agradece a presença da 
comunidade em nosso lindo Auto de Natal em 
Língua de Sinais, realizado em 03/12, e, de 
maneira especial, a colaboração dos grupos 
Imaculada Conceição e Catequese que tiveram 
participação fundamental em nosso evento. 
Deus os abençoe. Desejamos a todos um Feliz e 
Santo Natal!”

Início do verão
dia 22 de dezembro

às 2h30min

Thalita Prado da Silveira



Ele está para chegar!

 Advento é considerado um tempo litúrgico forte, caracterizado pela presença Neste tempo emergem três figuras de grande alcance para a espiritualidade 
atuante de Maria que responde à proposta do Pai no Mistério da Encarnação cristã, e com maior evidência para a espiritualidade litúrgica de toda a nossa ode Jesus, pela força do Espírito Santo. vida. A terceira figura é a de Maria que se inscreve no Mistério da Encarnação, 

enquanto revelação do Projeto do Pai desde todos os séculos dos séculos, mistério 
Temos aqui toda a Comunidade divina que se revela aos povos de todas as raças A primeira é a figura do profeta Isaías, que com seu anúncio de esperança perene que encontra espaço para se revelar em Maria de Nazaré. À medida que se aproxima 

e nações e o lugar desta revelação encontra espaço em Maria de Nazaré. Os textos alimenta a nossa espera ardente, vivida com impaciência. Isaías é o profeta que o Natal, a atenção se polariza para o Mistério da Encarnação, e é a partir deste 
litúrgicos do Advento exprimem uma aguda tensão entre a espera da manifestação domina toda a história do profetismo hebraico. Mistério que Maria emerge para o primeiro plano.
gloriosa do Senhor no fim dos tempos (parusia), e a alegria de sua vinda em nossa 
condição humana. A segunda figura é a do Batista, o último dos profetas até Jesus. Ele nos coloca no O espírito do Advento, ao unir a esperança messiânica e a vinda gloriosa de Cristo 

verdadeiro espírito do Advento e nos exorta à vigilância e à perseverança. É o sinal com a presença de Maria, impede qualquer tendência de separar o culto à Virgem do 
A Reforma Litúrgica do Vaticano II quis, conscientemente, conservar o que Deus vem em favor de seu povo, e o Batista, como precursor, tem a missão de seu ponto central, que é Cristo. Maria, portanto, é a primeira pessoa a ser posta em 

significado do Advento como tempo de espera do Cristo glorioso em sua segunda preparar os caminhos do Senhor. O Senhor é o Messias esperado que está para causa na revelação de Deus em seu Filho Jesus. Ela cria espaço para aproximar Deus 
vinda no meio de nós. Este tempo vai do primeiro domingo do Advento ao dia 16 de chegar na pequenez da nossa humanidade e na força da sua divindade escondida, da criatura humana e de toda a terra com sua rica criação. 
dezembro, também chamado Advento escatológico. Do dia 17 a 24, celebra-se o mas presente e atuante. 
Advento natalino por ser próximo ao Natal. 

Ele está para chegar!
A pessoa de Maria no Advento

Ir. Lina Boff
Fonte: Revista de Aparecida - p.13 - dezembro/2011

Colaboração: Lenir e Sérgio Peixoto

“Advento, tempo 
de espera, que nos 
convida a preparar a 
                     vinda de Jesus”
   Tempo como o tempo de gravidez. Como 
Maria, sentir Jesus, percebê-lo, esperando sua 
chegada mesmo sem vê-lo...
   Mistura alegria e dor, sonho e realidade. Tudo por causa 
da notícia: “O Anjo do Senhor anunciou a Maria” (Lucas 1,26-
38). 
   Jesus precisou do colo, do seio de uma mãe, quis ter uma família 
para mostrar que também nós precisamos uns dos outros, que o 
amor só é possível porque existe o outro para ser amado.
   Quando olhamos para o Presépio, encontramos a grande lição de vida: 
Deus onipotente fez-se modesto, humilde, pobre. Não podemos ficar só 
na festa do consumismo, do barulho. Existe algo a mais que ele preparou 
para nós, quando preferiu o silêncio de uma gruta, símbolo da simplicidade, 
da fortaleza, do temor a Deus. 
   A profundidade do Advento está ancorada na Palavra, na oração, no perdão, 
no amor. É preciso cultivar com serenidade momentos de oração. No silêncio, 
ouvir de Deus o que ele quer de nós. 
   A este Deus que nos deu o seu filho Jesus, que é o perdão e a paz, a 
misericórdia, a luz e a vida, é que devemos louvar, bendizer e adorar, no silêncio, 
fazendo do coração uma manjedoura para acolhê-lo. Feliz Natal!

Frei Genildo Provin – No Retiro do Advento com as catequistas da Iniciação Cristã – Nov/ 2011
Colaborou: Rosa Maria Ferraz Ximenes - OFS

Viver o Natal
 Natal é tempo de alegria, 

paz, esperança! Todas as 
mensagens que trocamos traduzem o 

melhor de nós, e a vida enche-se de 
formalidades agradáveis, com troca de 

presentes, abraços e bons votos. Mas sempre de 
novo o espírito de Natal precisa ser redescoberto. Há 

de ser lembrado o Aniversariante... pois, se o Dono da 
festa não está presente, que sentido tem festejar? Muitos 

e inconfessáveis interesses colaram-se ao Natal. Vendem-
se sonhos dourados para os esquecidos do significado de tão 

importante data...
   É natural presentear e ser presenteado, sentarmos em torno de 

uma mesa para celebrar a vida e apresentar a Deus nossas 
aspirações mais íntimas de felicidade. Mas será mais natural e 

mais digno presentear e sentar à mesa tendo como motivo primeiro 
Aquele que estamos celebrando. Ele não pode ser esquecido. Só 
com Ele nossas roupas novas e todos os enfeites de nossa casa 
terão sentido. Só com Ele, nossos corações serão acariciados pelas 
mãos de uma Criança que vem para amar, para se dar a todos, sem 
distinção.
   É Ele, Jesus Menino, o dono da Festa! Que tenhamos uma festa que 
tenha sentido. E uma esperança que tenha nome: Deus-conosco! 

                                                            Fragmentos, Revista 
Mensageiro do Sagrado Coração de Jesus-Ed. Loyola

                                                            Colaboração Geraldo Moro

Conversando com Maria

   Mãe, em nossa Igreja, vivemos um tempo de espera; há mais de dois Quanta ternura, quanta palavra de amor, de adoração, de carinho materno, 
mil anos, a senhora também vivia uma época semelhante trazendo no seio enquanto prestava os primeiros cuidados ao Menino que chorava fortemente! A 

um filho. Senhora sabia por que Ele chorava tanto? Depois a Senhora o deitou no 
cocho de palhas que era o berço menos duro que havia ali. Logo 

Mãe, queremos passar esse tempo com a Senhora, unindo chegaram as primeiras visitas. 
nossas dificuldades diárias, nossos sofrimentos aos seus. Sua 

viagem de Nazaré a Belém, no fim da gravidez, deve ter sido O Pai mandara avisar aos pastores que seu Filho havia 
difícil. Depois, andar de porta em porta pedindo pousada, que nascido, e os mensageiros o fizeram, com grande alegria, 

lhe era negada, até ao estábulo, onde pôde finalmente cantando “Glória a Deus nas Alturas e na Terra aos homens 
entrar. Apesar do cansaço, seu primeiro cuidado foi limpar de boa vontade”!

um pouco aquele local que devia estar bem sujo, pois os 
animais ali viviam. Eu também quero receber seu Filho. Ajude-

me nessa tarefa!
E seu Filho nasceu. Infelizmente nada 

sabemos sobre esse acontecimento tão importante Mãe, na noite de Natal, quando eu for 
para o mundo! Estava sozinha ou havia alguém comungar, quero pensar que é a Senhora que 
para ajudá-la? Qual o papel de José nessa estará me dando o seu Filho, para que eu o 
ocasião? Nada sabemos... adore, o ame, o acaricie e lhe diga muitas 

palavras de amor, promessas de fidelidade... 
Imagino a emoção da Senhora ao ter cuidados para não machucá-lo, mesmo 

nas mãos, a primeira vez, o Filho de sua carne, inconscientemente. 
o  sangue  de  seu  sangue ,  ge rado 
milagrosamente, mas também Filho do Deus Mãe, fique comigo! Tome conta de 
Altíssimo, o Salvador prometido logo depois mim enquanto eu ficar com o seu Filho!
do pecado de nossos pais, o Esperado por                                                                                     

Maria Odézia dos Santos tantos séculos, o Princípio da vida de todos os 
In memoriamviventes, a Alegria do Céu e da Terra, o 

Príncipe da Paz. 



todas as criaturas. Símbolo de pureza, gratidão, avi foi um rei sensível, de coração            
exemplo de firmeza e docilidade diante da grandiosa p leno  de  human idade ,  capaz  de              
missão que naquele momento lhe era confiada, ela muito arrependimento. Uma de suas D
não teme, entrega-se mansamente, num ato preocupações, talvez a maior delas, era a de 
decidido no qual reconhecemos, em grau elevado ao construir um templo para Deus. Entre as promessas 
máximo, o mistério que envolve todos os verdadeiros que o Pai lhe faz está a de que, em sua genealogia, 
adoradores do Pai em espírito e verdade.viria um rei cujo reinado nunca teria fim. Da casa de 

Davi descende José a quem a jovem virgem Maria 
Que saibamos construir, à feição de Maria, em estava prometida em casamento.

nosso íntimo, um templo, por mais humilde que seja, 
em que o Senhor possa habitar. Que estejamos Abrindo a cortina dos mistérios sagrados, um 
receptivos para que Sua vontade se cumpra em nós dia, o arcanjo Gabriel se dirige a Maria, saudando-a 
da forma por Ele escolhida e que possamos cumprir com as palavras da Anunciação. Momento de infinito 
até o fim a missão determinada para nossa vida.júbilo. Finalmente Deus, na pessoa de seu Filho, viria 

habitar um ventre como quem habita um templo, 
Que nos espelhemos sempre na Virgem assumindo, ele que era divino, os limites da condição 

Agraciada, Mãe das Consolações, Senhora das humana para nos salvar.
Dores Sublimes, espírito fervoroso que sabe quando 
entrar em cena intercedendo por todos nós. E sabe Dia de alegria nos Céus e na Terra esse em que 
silenciar, fazendo de sua presença um doce orvalho Maria é separada do conjunto de todas as mulheres 
de acalanto para que durmamos um sono para servir a Deus. Bendita e bem-aventurada é 
repousante até que se realize aquela que docilmente se entrega ao mistério da 
o sonho de todo aquele sublime concepção, para que nela finalmente se 
que tem fé: ver-se face a cumprisse a promessa feita a toda a humanidade 
face com Jesus em seu através de Davi.
reino eterno.

Em seu coração puro ela recebe, com 
humildade e infinita doação de si mesma, a palavra Que a Virgem Maria nos 
do Anjo, que representa a vontade de Deus. É seu conduza ao Espírito Santo, ao 
profundo desejo que a Palavra se cumpra e, com Filho e ao Pai, esse Deus Trino 
extrema fé, ela recebe em seu ventre abençoado que se fazia presente naquele 
aquele em quem toda a humanidade seria redimida. momento em que Gabriel se 

dirige a ela, dizendo “Alegra-te, 
Firme como uma rocha, meiga como os alvos 

cheia de graça. O Senhor é 
lírios dos campos, ela representa para todos os 

contigo ...”
tempos a alma feminina plena de comunhão com os 
divinos desígnios.

Nela devem se mirar todas as mulheres, em 
especial as mães. Com ela devem estar sintonizadas 
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18 de dezembro Quarto Domingo do Advento
Um jeito franciscano de ser
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19 – 2ª feira 20 – 3ª feira 21 – 4ª feira 22 – 5ª feira

23 – 6ª feira 24 – sábado 25 – domingo

Leituras da semana
Eis a serva do Senhor... Lucas 1,38a

Ml 3,1-4.23-24
Sl 24(25),4-5ab.8-10 e 14
Lc 1,57-66

Is 7,10-14
Sl 23(24),1-6
Lc 1,26-38 

Ct 2,8-14 
Sl 32(33),2-3.11-12.20-21
Lc 1,39-45

1Sm 1,24-28
1Sm 2,1.4-8
Lc 1,46-56

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
Sl 88(89),2-5.27 e 29
Lc 1,67-79

Is 52,7-10
Sl 97(98),1-6
Hb 1,1-6
Jo 1,1-18

Alegra-te, cheia de graça

4º Domingo do Advento
         Como em todos os anos, preparamo-nos para acolher o Senhor que vem 

e mais uma vez bate à nossa porta: 
“Se alguém me abrir, eu virei a ele”(Ap 3,20). A fidelidade amorosa e obstinada do Senhor que vem a nosso 

encontro é sempre a mesma, mas se deixa depender de nossa liberdade e de nossa disponibilidade. Somente 
se abrirmos, ele entrará em nossa solidão insatisfeita para transformá-la em relacionamento vital e fazer de 

nós sua casa. Frei Giacomo Bini, OFM

Dá-nos, Senhor, compreender que celebramos, 
no Natal, a tua presença entre nós, e não uma simples
festa de lâmpadas pisca-piscas e de enfeites efêmeros. AnaB. 

Súplica...  Súplica...  

Jz 13,2-7.24-25a
Sl 70(71),3-6.16-17
Lc 1,5-25

Celebre conosco - 2011/2012

Dia 24 - Missas do dia: 6h30min e 8h
            Não haverá celebração às 16h
         19h30min - Missa da Noite de Natal
 
Dia 25 - Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo
         Missas: 8h, 9h30min, 11h, 18h e 19h30min
           Suspensa a Missa das 6h30min
        
Dia 31 - Missas do dia: 6h30min e 8h
            Não haverá celebração às 16h
          18h - Missa em Ação de Graças pelo ano que finda
 
Dia 1º/01 Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria
          Missas: 8h, 9h30min, 11h, 18h, 19h30min
             Suspensa a Missa das 6h30min

Anote:
De 26 a 31/12 não haverá atendimento de confissões.

De 02/01 a 17/02, confissões somente na parte da manhã.

Durante o mês de janeiro, em vista da dificuldade de atendimento 
por parte dos funcionários — a maioria em férias — solicita-se 
evitar qualquer tipo de reunião, evento, momento de oração após 
as 20 horas nas dependências da Porciúncula.

Vigília de Natal: Is 9,1-6; Sl 95(96),1-3.11-13; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

Churrasco de Confraternização
Alô, comunidade, o horário do churrasco da 
família “Eis o Cordeiro de Deus” é a partir das 
12h30min! Vamos lá!!!

A Pastoral do Dízimo sorteará, no dia 25/12, 
entre os dizimistas ativos, 03 camisas do 
Jubileu de Ouro da Porciúncula e uma imagem 
da Sagrada Família.

O Projeto Bem Morar agradece aos 
fidelíssimos colaboradores que, durante este 
ano, nos ajudaram a manter a tão preciosa obra 
do Serviço Franciscano de Solidariedade. Deus 
seja louvado!

“A Pastoral dos Surdos agradece a presença da 
comunidade em nosso lindo Auto de Natal em 
Língua de Sinais, realizado em 03/12, e, de 
maneira especial, a colaboração dos grupos 
Imaculada Conceição e Catequese que tiveram 
participação fundamental em nosso evento. 
Deus os abençoe. Desejamos a todos um Feliz e 
Santo Natal!”

Início do verão
dia 22 de dezembro

às 2h30min

Thalita Prado da Silveira


