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 Palavra Amiga
Ficar Olhando para o Presépio
É preciso que tenhas coragem de ficar a sós. Procura
um lugar tranqüilo e sossegado. Escuta-te a ti mesmo.
Achega-te silenciosamente ao mais intimo do teu ser.
É provável que experimentes uma sensação tremenda
de que só tu estás na vida; como estão longe todas
essas pessoas que te rodeiam e às quais te sentes
unido pelo amor. Amam-te muito, mas estão fora de
ti. Continua em silêncio. Talvez sintas uma
impressão estranha: vives porque estás arraigado
numa realidade imensa e desconhecida. Donde te
chega a vida? O que há no fundo do teu ser? Se és
capaz de “agüentar” um pouco mais em silêncio,
provavelmente comeces a sentir um certo temor e, ao
mesmo tempo, paz. Estás diante do mistério último
do teu ser. Os crentes o chamam Deus.
Abandona-te a esse mistério com confiança. Deus te
parece perto e longe, porém, se te abres a Ele, o
sentirás próximo. Deus está em teu próprio ser. Esta
experiência do coração é a única com a qual se pode
compreender a mensagem de fé do Natal: Deus se fez
homem. Nunca mais estarás sozinho. Ninguém está
só. Podes celebrá-lo, e alegrar-te com os teus. Deus
está contigo. J A Pagola, O Caminho Aberto por Jesus MT, p17,Ed. Vozes
PV

 Ação Comunitária e participativa
Natal para cantar
Quero ver,
Você não chorar,
Não olhar pra trás,
Nem se arrepender, do que faz,
Quero ver o amor vencer,
Mas se a dor nascer
Você resistir e sorrir...
Se você pode ser assim,
Tão enorme assim, eu vou crer...
Que o Natal existe,
Que ninguém é triste,
Que no mundo há sempre amor,
Bom Natal, um feliz Natal,
Muito amor e paz pra você, pra você.

 Agenda
16/12 (seg): Início da Novena/Natal na Paróquia 17:30h
21/12 (sáb): Missa da Catequese 17:30h.

Anice

 Ação Missionária
Estamos preparados para receber Jesus?

Que lugar você preparou para ele na sua casa?
No quarto de hospedes, na sala, na dependência
de empregados ou deixou que fosse para a rua,
debaixo de viadutos, nas praças ao relento ou
expulsou definitivamente da cidade e de sua
vida?
Ainda há tempo para você e cada um de nós,
correr para dentro de si mesmo, fazer uma faxina
tirar todos os entulhos de dentro do coração.
Façam dele um templo digno: purificá-lo com o
arrependimento, o perdão e a justiça; perfumá-lo
com incenso da oração, da bondade, da alegria.
Abrir então as portas para receber o Menino que
vem em missão para nos libertar. Foi para a
liberdade que Cristo nos libertou e libertos das
correntes seguirmos Jesus passo a passo
assumindo a nossa missão de sermos
construtores de um novo reino de justiça e de
Paz. Essa missão é possível com a casa pronta
para o Jesus Menino que vem e todas as crianças
sem exceção.
Natal, (Natividade) nascimento de Cristo,
natalício, nascimento de alguém; de alguém
importante, mas quem é importante? Se não
quem faz o bem ao próximo que se estende a
toda humanidade como este nosso irmão: Nelson
Mandela que acaba de voltar para o Pai, depois
de cumprir sua missão aqui na terra onde viveu
intensamente o amor fraterno e a caridade.
Cumpriu fielmente o Evangelho de Jesus Cristo:
perdoando, conciliando, amando e restaurando a
Paz! Deixou-nos o exemplo de sua luta na
conquista da Paz definitiva.
Maria Elilda

22/12 (dom): Missa 4º Domingo do Advento. Missa às
10h e 17:30h.
24/12 (ter): Vigília de Natal. Missa às 19:30h.
25/12 (quar.) Natal de Jesus - Missas: 10h e 17:30h

01/01 (quar): Santa Maria Mãe de Jesus e
Mundial da Paz.  Missa às 10:00h e às 17:30h.

Dia

04/01 (sáb): Missa às 17:30h.
05/01 (dom): Epifania do Senhor  Missa dos Ministros
Extraordinários da Sagr Comunhão às 10:00h e 17:30h.

Bazar Beneficente
O 26° Bazar Beneficente aconteceu no início de
dezembro. Muitas bênçãos do Bom Jesus dos Passos
a todos os doadores e colaboradores. E nesse mesmo
espírito solidário, até o próximo bazar nos dias 05, 06
e 07 de Abril 2014. Esperamos por você!

12/01 (dom): Batismo do Senhor Missa às 10h e 17:30h.
18/01 (Sab):

Missa às 17:30h.

19/01 (dom): Missa dos dizimistas e Aniversariantes do
mês às 10:00h. .
Shoenstatt





Missa do Grupo de Nª. Sra. de

Domingo do dízimo – a equipe fará a coleta

antes e após as missas das 10:00h e 17:30h.

 Ação Litúrgica
25/12 Natal de Jesus. Hoje sabereis que o Senhor vem e vos
salva, amanhã vereis a sua gloria.
26-12 – São Estevão - Diácono e Protomártir. Estevão foi um
dos sete diáconos escolhidos pelos apóstolos para o serviço da
comunidade e o primeiro dos mártires cristãos.
27/12 – São João – Apóstolo e Evangelista. João, filho de
Zebedeu, irmão de Thiago e discípulo de João Batista, foi um dos
primeiros a seguir os passos de Jesus. É o discípulo predileto que
na última ceia reclinou a cabeça no peito do Senhor. São
atribuídos a ele um Evangelho e três cartas.
28/12 – Santos Inocentes. Os Santos Inocentes deram testemunho
de Cristo não com palavras, mas com o sangue.
As vítimas da ferocidade de Herodes nos fazem pensar na
dignidade das crianças e na situação de miséria e de exploração
em que muitas delas se encontram hoje.
29/12- Sagrada Família de Jesus Maria e José. Celebramos a
Sagrada Família, contemplamos nela o modelo de compromisso
com a palavra de Deus e com o Reino dos Céus.
31/12 - São Silvestre - Natural de Roma, foi papa e governou a
Igreja de 314 a 355 d.C,
01/01 – Santa Maria Mãe de Deus. Com alegria no Senhor
iniciamos mais um ano civil. Sentimo-nos amados e acolhidos
pela Mãe de Deus. Dia da Paz.
02/01 – Santos Basílio e Gregório – Bispos e Doutores
05/01 – Epifania do Senhor.
12/01 – Batismo do Senhor - Ao ser batizado Jesus é ungido
pelo Espírito, proclamado Filho querido e amado de Deus, e
assume publicamente a missão evangelizadora. Revivemos e
fortalecemos o dom do nosso batismo.
13/01 – Santo Hilário de Poitiers – primeiro santo não mártir a
ser canonizado.



SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COMUNITÁRIA – SAC
- DO MOVIMENTO POR UM MUNDO MELHOR –
MMM

Dia 14 de dezembro, aniversário de páscoa de Pe.
Lombardi. Comemoramos mais um aniversário do GP
confirmando novos membros, inaugurando o GPO (Grupo
Promotor Orante). Este aniversário foi comemorado com a
valiosa participação do Coral da Igreja de São Luíz a quem
nossos agradecimentos.
Agende desde agora sua participação nas 33ª Exercitações:
dias 01, 02, 03 e 04 de março, sábado até 4ª feira de
Carnaval das 8:30h às 18:30h na Paróquia. Bendita seja
sua presença.

Jantar do “Rango”
No sábado, dia 14 foi realizado jantar festivo de
Natal dos irmãos em situação de rua. Houve a Missa
de ação de graças, cantada por 14 componentes do
Coral São Luis. Ao som dos cantos do Coral
realizou-se a ceia natalina no salão, inteiramente
decorado. Na saída cada um recebeu seu kit de
material higiênico e panetone. Em seguida
celebramos a confraternização com a equipe de
voluntários e o pessoal do Coral. Muita festa, alegria
num clima de Natal.

Festa de Natal das Crianças
Na tarde de domingo, dia 15 foi a festa.
350 crianças, alegradas pelos quatro Papais Noeis, e
abençoadas pelo Menino Jesus, nas mãos do Pe.
Vitor e através de São Nicolau o Papai Noel original.
Brinquedos para 350 crianças. A presença de mais
de 60 voluntários favoreceu a organização e
distribuição de mais de 350 sacolas de presentes,
mais de 600 lanches para as famílias, com
refrigerantes à vontade. Agradecemos de coração.

Assembléia Paroquial - Cristo Rei
Realizou-se no dia 24 de novembro, em clima de
muita fraternidade a Assembléia Pastoral que
preparou seu planejamento para 2014.

Novenas de Natal
Iniciamos dia 16 a Novena na sede. Nas várias
comunidades vão se encerrando. Na R. Oscar Freire
foram 49 pessoas de 3 grupos no encerramento. Na
R. Fradique Coutinho, 52 pessoas também de 3
grupos; na Rebouças, 21 pessoas; na R. Cristiano
Viana, 27 pessoas; na R. Francisco Leitão, 13
pessoas.; na R. Cônego Eugênio Leite, 23 pessoas e
outros grupos espontâneos pelo Senhor contados e
abençoados.

NATAL com DOM TARCÍSIO às 10h
Missa de Dom Tarcísio
Scaramussa
Bispo
Regional,
a
quem
agradecemos de coração,
desejando Feliz Ano
Novo e pedindo sua
benção paternal para
2014.

