
Natal! Celebração de uma esperança, sair da escuridão e deixar a luz brilhar! Para todos 
que habitam as sombras da morte, com certeza, uma grande Luz resplandeceu. Multiplicar 
as alegrias, viver a felicidade de filhos e filhas de Deus. Tempo de tirar o peso dos ombros, o 
cansaço, o estresse, as dificuldades da vida e buscar a segurança de libertação, pois 
nasceu para nós um menino, um salvador. Aquele que nos possibilitará a harmonia da vida, 
se assim o desejarmos, e, com certeza o bom filho deseja a liberdade que Deus nos 
permite. Seu nome será grandioso, maravilhoso, forte — o Conselheiro, o Príncipe da Paz. 
O seu domínio é grandioso, sem limites, sentado no trono de Davi, com poder e majestade, 
na prática do direito e da justiça, para sempre. Não terá fim!

   Natal! Tempo de renovar a nossa fé, a esperança de que Jesus Cristo é aquele que nos 
conduzirá a viver em fraternidade. Ele é o único que nos conduz para a reconciliação com 
Deus, reconciliação na qual se realizam suas promessas de paz e de felicidade (Puebla 
214-216).

   Natal! Não é uma simples recordação do nascimento de Jesus. É um tempo de busca dos 
valores evangélicos, da vida em plenitude. Esperança e fé para todos aqueles que buscam 
a Deus de coração sincero, que amam a vida, que participam da comunidade e deixam a 
luz brilhar — uma verdadeira reconciliação com Deus e com os irmãos, isto é, uma 
disposição de sermos cristãos a serviço do Reino de Deus.

   Natal! Jesus nasceu como pobre, nas palhas de um estábulo, em Belém. Não havia outro 
lugar. Essa atitude convida-nos a manter a esperança para participar do Reino de Deus, 
como pobres, vivendo com fé, amor e alegria, mesmo diante dos conflitos, das 
dificuldades, sem perder o otimismo. Jesus é aquele que brilha em nossos corações. O ser 
pobre é indispensável para reconhecer Jesus.

Porciúncula! Feliz Natal! Boas Festas!
Obrigado! Que Jesus continue sempre presente entre nós, 

enriquecendo- nos com suas bênçãos. 
Que possa brilhar em nossas vidas e em nossa comunidade.
Agradecemos a Deus todos os momentos de alegria e de 

tristeza vivenciados ao longo deste ano que finda. 
Um 2012 repleto de esperança. Amém!
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25 de dezembro Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo

Um jeito franciscano de ser

P
R

IM
IL

 3
07

8-
43

00
 •

 p
rim

il@
pr

im
il.

co
m

.b
r

Natal 2011

Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo
   E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho 

unigênito, cheio de graça e de verdade. João 1,14

Tempo do Natal - Das primeiras vésperas do Natal do Senhor até a festa do Batismo do Senhor. É a comemoração do 
nascimento do Senhor, em que celebramos a “troca de dons entre o céu e a terra”, pedindo que possamos “participar da 
divindade daquele que uniu ao Pai a nossa humanidade”. Na Epifania, celebramos a manifestação de Jesus Cristo, Filho de 
Deus, “luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação”.

 Cantar o Natal do Senhor - Neste tempo, cantamos, com a euforia dos profetas e evangelistas de todos os tempos, o mistério 
da encarnação (Natal) e da manifestação (Epifania) do Verbo de Deus, do Príncipe da Paz, do Emanuel Deus-conosco (...)

   Maria revestiu a Deus com sua carne, e, 
   por sua vez, Deus revestiu Maria com sua glória. 
                                           São Bernardo de Claraval

É Natal! 

Hoje, 4º domingo do mês — Dia do Dizimista. Que o 
Senhor os abençoe e os guarde. A constância e a 
pontualidade das contribuições são uma dádiva para a 
nossa ação social e administrativa. Deus seja louvado!

Parabéns, Frei Antônio, pelo seu aniversário natalício no 
dia 30. Louvamos o Senhor nosso Deus por sua vida.

No último dia 11,  a Pastoral da Iniciação à Vida Cristã de 
jovens e adultos reuniu-se com os catecúmenos e seus 
padrinhos, para um aulão sobre a Santa Missa. O 
palestrante, o querido paroquiano Fábio M. Cabral, 
esclareceu as diversas partes deste rito riquíssimo e 
maravilhoso que é o ápice da vida da Igreja, a Celebração 
Eucarística. Fábio nos falou sobre as Missas, já celebradas, 
nas catacumbas, pelos primeiros cristãos. Explicou, passo a 
passo, a Liturgia da Palavra e a Liturgia Eucarística. Foi uma 
tarde enriquecedora, de muito ensinamento. Logo após, 
houve confraternização com dinâmica e troca de cartões 
com mensagens bíblicas entre os catecúmenos e com seus 
padrinhos. André M.de Almeida

É Natal!
   O Filho de Deus nasce da Virgem Maria; 
entra na História para ficar no meio de nós. 

Santo e Feliz Natal a você que caminha 
conosco, partilhando sonhos e esperanças.           

PORCIÚNCULA, nosso jornal semanal

31 de dezembro
Manhã: Missa às 6h30min e 8h
Missa em Ação de Graças pelo ano que finda – 18h

1º de janeiro - Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria
Missas às 8h, 9h30min, 11h, 18h e 19h30min
suspensa a Missa das 6h30min

De 26 a 31/12 não haverá atendimento de confissões
De 02/01 a 17/02, confissões de 3ª a 6ª feira, das 9 às 11h
Janeiro: Solicita-se evitar qualquer tipo de reunião, evento, 
momento de oração após as 20 horas nas dependências 
da Porciúncula.

Para você que vai passar as férias em Icaraí/Niterói:
Missas
domingo      6h30min, 8h, 9h30min, 11h, 18h e 19h30min
2ª feira        6h30min e 18h
3ª feira        6h30min, 8h, 12h e 18h
4ª a 6ª feira  6h30min, 8h e 18h
sábado        6h30min, 8h e 16h
Primeira 6ª feira do mês: Missa às 15h30min com Unção                                          
                                       dos Enfermos
Expediente
2ª a 6ª feira →8h às 12h; 13h às 18h

sábado e domingo →8h às 12h 

Fraternalmente,
Frei Vilmar

26 – 2ª feira 27 – 3ª feira 28 – 4ª feira

29 – 5ª feira 30 – 6ª feira 31 – sábado 01/01/12 – domingo

Eclo 3,3-7.14-17a
Sl 127(128),1-5
Lc 2,22-40

1Jo 1,1-4
Sl 96(97),1-2.5-6.11-12
Jo 20,2-8

1Jo 1, 5—2,2
Sl 123(124),2-5.7b-8
Mt 2,13-18

1Jo 2,3-11
Sl 95(96),1-3.5b-6
Lc 2,22-35

1Jo 2,18-21
Sl 95(96),1-2.11-13
Jo 1,1-18
Deus seja louvado!

Nm 6,22-27
Sl 66(67),2-3.5.6 e 8
Gl 4,4-7
Lc 2,16-21

At 6,8-10.7,54-59
Sl 30(31),3cd-4.6 e 8ab.16bc e 17
Mt 10,17-22

O Céu se rejubile, e exulte a Terra. Salmo 95,11a               
Leituras da Semana



O costume de celebrar a Oitava de uma festa indica que ela tem uma importância 
especial. Sem dúvida, após a festa da Páscoa, a solenidade mais importante do ano 

litúrgico é o Natal, que celebra a Encarnação do Verbo eterno. Por isso, são essas 
duas festas que se estendem por 8 dias após a celebração, como uma solenidade 

que não cabe num só dia. 

 número 8 oferece uma simbologia especial na cultura 
bíblica. Se o número 7 dá a ideia de algo completo, como uma osemana, tempo simbólico da Criação, o oitavo dia é o início de 

um tempo novo, de uma nova realidade, de uma nova Criação: 
é o mistério da Redenção, através da presença viva de Deus 
conosco. Nós cremos que foi a Encarnação do Verbo que 
marcou a história humana com um novo começo e a dividiu 
em antes (a.C.) e depois de Cristo (d.C.). Por isso, a Oitava do 
Natal simboliza este novo tempo, inaugurado no Presépio de 
Belém. Portanto, durante 8 dias, a Festa do Natal continua com 
a mesma solenidade, integrando em seu espírito de alegria e de 
esperança todas as festas que ocorrem dentro da Oitava. 

Na Oitava do Natal são celebradas as festas da Sagrada Família 
(no domingo seguinte ao Natal ou no dia 30/12), porque foi no 
templo de uma família que o Verbo se fez homem; de Santo 
Estevão (26/12), porque foi o primeiro mártir a dar a vida 
pela sua fé em Jesus, como Verbo divino encarnado e 
glorificado; de São João Evangelista (27/12), porque 
ele abre o seu Evangelho com uma maravilhosa 
meditação sobre a Encarnação e contempla 
Jesus como Alfa é Ômega da história 
humana; dos Santos Inocentes (28/12), 
que foram as crianças assassinadas por 
Herodes, na tentativa frustrada de 
matar o Menino Jesus. A Oitava se 
encerra com a Solenidade de Maria, 
Mãe de Deus, no dia 1° de janeiro, 
porque foi ela a escolhida para dar 
uma natureza humana à pessoa do 
Verbo eterno. 

De fato, a Solenidade do Natal 

vai além da Oitava, porque trata-se 

da manifestação de Deus no meio dos 
seres humanos mais do que de uma data 
precisa de aniversário. Desse modo, a Festa 
da Epifania expressa a manifestação de Jesus 
como Salvador de todos os povos e a Festa 
do Batismo de Jesus o revela como o 
Messias prometido, filho amado do Pai, 
que inicia sua missão de Evangelização. 

A oitava de Natal

Pe. José Ulysses da Silva, C.Ss.R.
Fonte: Revista da Aparecida - dez/2011
Colaboração: Lenir e Sérgio Peixoto

Deus quer renascer na gruta de seu coração. 
Fé, esperança e caridade são as três virtudes 

básicas do cristão.

Fé, esperança e caridade que nos levam tão longe, tão alto, 
para tão perto de Deus!

Fé, esperança e amor que nos trazem um Deus, de tão longe, 
para tão perto de nós. Ele poderia manter-se distante, inacessível, 
mas acampou em nosso chão peregrino. E nós o encontramos 
escondido, disfarçado nos irmãos que caminham a nosso lado, 
ombro a ombro, pelas estradas do tempo. 

Um Deus-conosco: Emanuel. Um Deus amigo, pai, irmão. Um 
Deus que a nós cabe irradiar na fé que vivemos, na esperança que 
alimentamos, no amor da partilha, da fraternidade. Desencaminha-
se e perde a alegria quem envereda pelo ódio, pela intriga, pelo 
desamor. 

A vida se constrói na caminhada, 

realiza-se na doação 

e se torna plena em Deus, 

que encontramos em nosso irmão. 

Emanuel, Deus-conosco. Vigor de nossas fraquezas. Sol, 
estrela e luz no meio das noites. Arrimo de nossos passos e 
vacilações. Rumo de naus errantes. Sem a sede não teriam sentido 
as fontes. Sem a Eucaristia, onde saciaríamos nosso anseio de 
Infinito? 

Na força de Jesus, somos invencíveis. Seguindo suas pegadas, 
que o Evangelho guarda, ninguém se perde. Ele, a Videira, espera o 
enxerto de nossos ramos frágeis, necessitados de redenção. 
Nas profundezas de nossa imperfeição lateja a busca da perfeição, 
do acabamento final. Embora fragmentados, somos síntese de fé, 
de esperança e de amor. 

Toda a profunda experiência de Deus tem sabor de eternidade. 
Esperança é vida em nossa vida. Fé é a ponte espiritual que liga a 
terra ao céu.

Cristo Menino nasce e renasce, 
cada dia, cada instante, 

no coração de quem acolhe, 
com amor e alegria, 

seu irmão e semelhante. 

Pe. Roque Schneider, SJ 

Minha irmã, meu irmão! 

Para salvar os homens, Deus vem até nós.                                                                                    
                                                                                                                                                 
Esse amor germina em nossos campos desertos como 
plantinha da primeira chuva.                         
Esse amor é ainda como um grão de mostarda, mas 
feito para deitar raízes nas entranhas da terra.    
Essa plantinha haverá de estender seus ramos 
até os confins do mundo para destruir dominações, 
derrubar os poderosos de seus tronos de ouro 
de construir o Reino. 
Esse Reino haverá de dar vista ao cego, 
ouvido ao surdo, perdão ao pecador.                                                                                                                                                                                            

Para salvar o homem, Deus vem até nós.

Torna-se pobre como somos pobres.
Está na gruta, está no presépio, está nas mãos da 
doçura, está em cada um de nós.
Corramos todos em direção do Mistério, corramos mais 
rapidamente que os pastores, corramos atrás do belo 
astro da tarde imitando a peregrinação dos Magos.
Cantemos nesta noite de claridade.
Toquemos nossas flautas, despertemos os que 
dormem para que saboreiem a paz como o mel dos 
favos novos.

Para salvar o homem, Deus vem até nós.

A verdadeira luz brilha em nossas vidas. 
Estejam em cestos de festa os frutos de nossos 
corações para homenagear o Deus que se humilha.
Vistamos trajes de dança, e que os violinos façam 
vibrar suas cordas.
Que por todos os lados ressoem alegres instrumentos 
para celebrar a Festa da Criancinha que sorri no meio 
dos gritos da angústia da Humanidade.

Basílio Quedraogo
Fonte: Frei Almir R. Guimarães 

in As Maravilhas do Amor. p.107.8 
Editora Vozes.1990

Natal, Deus entre nós
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permite. Seu nome será grandioso, maravilhoso, forte — o Conselheiro, o Príncipe da Paz. 
O seu domínio é grandioso, sem limites, sentado no trono de Davi, com poder e majestade, 
na prática do direito e da justiça, para sempre. Não terá fim!
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como pobres, vivendo com fé, amor e alegria, mesmo diante dos conflitos, das 
dificuldades, sem perder o otimismo. Jesus é aquele que brilha em nossos corações. O ser 
pobre é indispensável para reconhecer Jesus.

Porciúncula! Feliz Natal! Boas Festas!
Obrigado! Que Jesus continue sempre presente entre nós, 

enriquecendo- nos com suas bênçãos. 
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da encarnação (Natal) e da manifestação (Epifania) do Verbo de Deus, do Príncipe da Paz, do Emanuel Deus-conosco (...)

   Maria revestiu a Deus com sua carne, e, 
   por sua vez, Deus revestiu Maria com sua glória. 
                                           São Bernardo de Claraval

É Natal! 

Hoje, 4º domingo do mês — Dia do Dizimista. Que o 
Senhor os abençoe e os guarde. A constância e a 
pontualidade das contribuições são uma dádiva para a 
nossa ação social e administrativa. Deus seja louvado!

Parabéns, Frei Antônio, pelo seu aniversário natalício no 
dia 30. Louvamos o Senhor nosso Deus por sua vida.

No último dia 11,  a Pastoral da Iniciação à Vida Cristã de 
jovens e adultos reuniu-se com os catecúmenos e seus 
padrinhos, para um aulão sobre a Santa Missa. O 
palestrante, o querido paroquiano Fábio M. Cabral, 
esclareceu as diversas partes deste rito riquíssimo e 
maravilhoso que é o ápice da vida da Igreja, a Celebração 
Eucarística. Fábio nos falou sobre as Missas, já celebradas, 
nas catacumbas, pelos primeiros cristãos. Explicou, passo a 
passo, a Liturgia da Palavra e a Liturgia Eucarística. Foi uma 
tarde enriquecedora, de muito ensinamento. Logo após, 
houve confraternização com dinâmica e troca de cartões 
com mensagens bíblicas entre os catecúmenos e com seus 
padrinhos. André M.de Almeida

É Natal!
   O Filho de Deus nasce da Virgem Maria; 
entra na História para ficar no meio de nós. 

Santo e Feliz Natal a você que caminha 
conosco, partilhando sonhos e esperanças.           

PORCIÚNCULA, nosso jornal semanal

31 de dezembro
Manhã: Missa às 6h30min e 8h
Missa em Ação de Graças pelo ano que finda – 18h

1º de janeiro - Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria
Missas às 8h, 9h30min, 11h, 18h e 19h30min
suspensa a Missa das 6h30min

De 26 a 31/12 não haverá atendimento de confissões
De 02/01 a 17/02, confissões de 3ª a 6ª feira, das 9 às 11h
Janeiro: Solicita-se evitar qualquer tipo de reunião, evento, 
momento de oração após as 20 horas nas dependências 
da Porciúncula.

Para você que vai passar as férias em Icaraí/Niterói:
Missas
domingo      6h30min, 8h, 9h30min, 11h, 18h e 19h30min
2ª feira        6h30min e 18h
3ª feira        6h30min, 8h, 12h e 18h
4ª a 6ª feira  6h30min, 8h e 18h
sábado        6h30min, 8h e 16h
Primeira 6ª feira do mês: Missa às 15h30min com Unção                                          
                                       dos Enfermos
Expediente
2ª a 6ª feira →8h às 12h; 13h às 18h

sábado e domingo →8h às 12h 

Fraternalmente,
Frei Vilmar

26 – 2ª feira 27 – 3ª feira 28 – 4ª feira

29 – 5ª feira 30 – 6ª feira 31 – sábado 01/01/12 – domingo

Eclo 3,3-7.14-17a
Sl 127(128),1-5
Lc 2,22-40

1Jo 1,1-4
Sl 96(97),1-2.5-6.11-12
Jo 20,2-8

1Jo 1, 5—2,2
Sl 123(124),2-5.7b-8
Mt 2,13-18

1Jo 2,3-11
Sl 95(96),1-3.5b-6
Lc 2,22-35

1Jo 2,18-21
Sl 95(96),1-2.11-13
Jo 1,1-18
Deus seja louvado!

Nm 6,22-27
Sl 66(67),2-3.5.6 e 8
Gl 4,4-7
Lc 2,16-21

At 6,8-10.7,54-59
Sl 30(31),3cd-4.6 e 8ab.16bc e 17
Mt 10,17-22

O Céu se rejubile, e exulte a Terra. Salmo 95,11a               
Leituras da Semana


