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   Ontem eu tive um sonho, que acredito ter sido o mais lindo e o mais 
importante, que já sonhei em toda a minha vida.
   Sonhei, que um grupo de senhoras abnegadas, se reuniram a nível 
nacional, para fazerem um natal diferente.
     O trabalho era intenso, mas ao mesmo tempo acolhedor e gratificante. 
No início eram dezenas, logo centenas e depois milhares, o grupo crescia 
assustadoramente: em união, entusiasmo e harmonia.
      O objetivo principal desta legião de inspiradas por Deus era proporcionar 
um natal sem fome, para um grupo de pessoas paupérrimas, que moravam 
em favelas nas periferias das grandes metrópoles.
   Sonhei também, que no Brasil surgia uma nova mentalidade, que os 
políticos corruptos, ladrões e usurpadores haviam sido banidos de seus 
cargos e assumido em seus lugares uma plêiade de homens livres e de bons 
costumes e totalmente voltados para as obras sociais. No Brasil nasce uma 
nova época de elevado senso humanitário, de amor fraterno e de justiça 
social, acabando‐se de uma só vez as desigualdades entre os povos.
        Por um momento tive a satisfação, embora que, através de um sonho de 
acreditar que meu querido país, havia dado um salto gigantesco em prol do 
desenvolvimento social e como fruto deste brilhante projeto, tive a imensa 
alegria em constatar, que não se via mais pedintes nem tampouco os 
famosos moradores de rua, que tanto me entristecem e envergonham o 
nosso Brasil.
      Confesso de coração, que quando acordei de meu sonho, que retornei à 
realidade, que vi os mesmos políticos no poder, os mesmos moradores de 
rua, os mesmos pedintes e as mesmas pessoas morrendo de fome, de 
pronto com muita tristeza exclamei: Só Deus para dar um jeito neste país tão 
rico, mas que não é sério, para que um dia possamos ter um natal sem fome, 
porque na minha concepção e visão de cristão, cada dia que nasce é dia de 
natal, para ajudarmos aos nossos semelhantes, abençoarmos aos nossos 
irmãos, perdoarmos as ofensas, regozijarmos os frutos colhidos, 
festejarmos as nossas alegrias e glorificarmos a Jesus, o filho de Deus feito 
homem.

O sonho de um Natal sem fome

"Não fostes vós que Me escolheste, mas fui 
Eu que vos escolhi, para que vá e produza 
fruto, e que o vosso fruto permaneça" (João 
15,16)
Comemorar o aniversário de ordenação é 
comemorar a vida, pois o sacerdote não é 
apenas o homem da liturgia, mas o homem 
que faz da sua vida um culto litúrgico, uma 
entrega, uma doação, identificando‐se com 
a realidade da cruz, que é doação e entrega, 
se entregando aos irmãos e à Igreja, fazendo 
de sua vida um sacramento intenso e 
fecundo.
Dia 12 de dezembro é um dia festivo para 
todos nós e principalmente para Deus, ao ver 
que um filho amado ao qual escolheu para 
trilhar  seu caminho, tornou‐se um pastor de 
muitas ovelhas, pois um dia ouviu esse 
chamado e disse seu sim.
E nós somos muito gratos, Pe.Toninho, pelo 
seu sim, onde Deus nos presenteou com 
você em nossa comunidade para que juntos, 
chegássemos mais próximos ao coração de 
Deus. Obrigado pelo seu esforço, dedicação 
e pelo seu carinho por todos nós. Obrigado 
por ser este fiel amigo, este pai espiritual que 
conduz os nossos passos sempre em direção 
a Deus.

Convidamos a toda comunidade para Missa 
de Ação de Graças pelos 32 anos de 
Ordenação Sacerdotal do Pe. Toninho, que 
será celebrada dia 12/12 às 20 horas. 

Chico Mesquita
Fortaleza/CE

Aniversário de Ordenação 
Sacerdotal Pe. Toninho

DECRETO DE NATAL
“Fica decretado neste Natal que, como os reis magos, todos daremos 
um voto de confiança à estrela, para que ela conduza este país a dias 
melhores. Não buscaremos o nosso próprio interesse, mas o da 
maioria, sobretudo dos que, à semelhança de José e Maria, foram 
excluídos da cidade e, como uma família sem‐terra, obrigados a ocupar 
um pasto, onde brilhou a esperança”.

(Frei Betto)



Agora é você e Deus. 
Fale com Ele e entregue 
todas as situações que você 
está vivendo. Peça que Ele 
transforme essas situações 
e  l h e  d ê  e s p e r a n ç a .  
“Fecunda, Senhor, a fé no 
meu coração”. 
Potencializa essa fé na 
minha vida, para que possa 
caminhar e construir a 
ponte de fé que me leva às 
Suas bênçãos. Que eu tenha 
forças para lutar contra o 
mal e ter esperança. 
Eu invoco o Seu Santo Nome 
sobre a minha vida, minha 
família, meus amigos e 
sobre todas as situações 
pelas quais estou passando 
hoje. 
Eu creio que o Senhor é 
grande e poderoso!
Tudo se faz novo .
Amem.

Tenha Fé e acredite 
no Deus do impossível !

Papa propõe fé como antídoto 
para ‘’tristeza individualista’’
Francisco sublinha paradoxo do anonimato 
crescente numa sociedade cada vez mais 
mediatizada.
O Papa publicou a sua primeira exortação 
apostólica, ‘Evangelii Gaudium’ (a alegria do 
Evangelho) na qual apresenta a fé como 
antídoto para a “tristeza individualista” e o 
crescente “anonimato” numa sociedade cada 
vez mais mediatizada.
“O grande risco do mundo atual, com sua 
múltipla e avassaladora oferta de consumo, é 
uma tristeza individualista que brota do coração 
comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres 
superficiais, da consciência isolada”, refere Francisco, no texto divulgado pela Santa 
Sé. O documento pontifício fala numa “civilização paradoxalmente ferida pelo 
anonimato” e, simultaneamente, “obcecada com os detalhes da vida alheia, 
descaradamente doente de morbosa curiosidade”.
“A Igreja tem necessidade de um olhar solidário para contemplar, comover‐se e parar 
diante do outro, tantas vezes quantas forem necessárias”, contrapõe o Papa.
A mensagem alude em particular às redes sociais e outros instrumentos da 
comunicação humana que alcançaram “progressos inauditos”, desafiando os católicos 
a “descobrir e transmitir a «mística» de viver juntos”.
“Assim como alguns quiseram um Cristo puramente espiritual, sem carne nem cruz, 
também se pretendem relações interpessoais mediadas apenas por sofisticados 
aparelhos, por ecrãs e sistemas que se podem acender e apagar à vontade”, adverte.
Segundo o Papa, há cada vez mais pessoas com o coração “despedaçado em milhares 
de fragmentos”, frisando que assim “será difícil construir uma verdadeira paz social”.
“O Evangelho convida‐nos sempre a abraçar o risco do encontro com o rosto do outro, 
com a sua presença física que interpela, com o seu sofrimentos e suas reivindicações”, 
prossegue.
Francisco dá uma atenção específica aos problemas das cidades, onde “facilmente se 
desenvolve o tráfico de drogas e de pessoas, o abuso e a exploração de menores, o 
abandono de idosos e doentes, várias formas de corrupção e crime”.
“O que poderia ser um precioso espaço de encontro e solidariedade, transforma‐se 
muitas vezes num lugar de retraimento e desconfiança mútua”, constata.
O Papa confessa‐se angustiado perante a situação das pessoas que são “objeto das 
diferentes formas de tráfico”, denunciando uma rede de crime “mafioso e aberrante” 
que cresce graças a uma “cómoda e muda cumplicidade”.
“Onde está o teu irmão escravo? Onde está o irmão que estás a matar cada dia na 
pequena fábrica clandestina, na rede da prostituição, nas crianças usadas para a 
mendicidade, naquele que tem de trabalhar às escondidas porque não foi 
regularizado? Não nos façamos de distraídos! Há muita cumplicidade”, alerta.
Francisco deixa críticas, por outro lado, à maneira como a mensagem eclesial é 
“mutilada e reduzida a alguns dos seus aspetos secundários” através da “seleção 
interessada dos conteúdos” feita pelos media.
“Tanto os intelectuais como os jornalistas caem, frequentemente, em generalizações 
grosseiras e pouco académicas, quando falam dos defeitos das religiões e, muitas 
vezes, não são capazes de distinguir que nem todos os crentes – nem todos os líderes 
religiosos – são iguais”, lamenta.



Círculo Bíblico da Anunciação Sagrada Família ‐ 29/12

Apostolado da Oração

"E o Verbo de Deus se fez carne, 
e habitou entre nós"...  (Jo 1, 14)
Que os nossos corações se transformem em 
manjedouras, para que possamos nelas, acolher o Deus 
Menino com todo nosso Amor.
É assim o Natal:
Brilhante como uma estrela, 
e na profundidade de uma oração;
é uma lembrança guardada no coração.
Que o Nascimento de Jesus, seja o verdadeiro motivo 
de comemoração no Natal!
O Círculo Bíblico da Anunciação deseja ao nosso 
pároco, Pe. Toninho, e a toda a comunidade, um Santo 
e Feliz Natal, e um Ano Novo repleto de Paz, sob as 
bênçãos de Deus, e a proteção de Nossa Senhora da 
Anunciação.
Reiniciaremos os nossos encontros, se O Senhor assim 
nos permitir, no dia 18 de fevereiro de 2014, todas as 
3ªs. feiras, às 15h30, para estudarmos e refletirmos 
sobre a Palavra de Deus. 
Você será bem acolhida, se quiser se juntar a nós.

Queremos agradecer às 
zeladoras do Apostolado, 
por mais um ano de trabalho, 
de oração, de companheirismo
e de colaboração generosa 
que sempre tiveram para com o grupo.
Que o Natal, seja vivido na sinceridade do abraço 
que aproxima os corações, com sentimentos de paz, 
amor, fraternidade e alegria.
Um Santo Natal a vocês e seus familiares e que o 
Menino‐Deus nos acompanhem no ano que vai nascer!
Wilma, Lourdinha e Fátima

Jesus, Maria e José,
A vós, Sagrada Família 
de Nazaré, Hoje, voltamos 
nosso olhar. Com admiração 
e confiança. Em vós 
contemplamos a beleza da 
comunhão no verdadeiro amor,
A vós confiamos todas as 
nossas famílias. Para que nelas 
se renovem as maravilhas da 
graça Sagrada Família 
de Nazaré. Amável escola do Santo Evangelho:
Ensina‐nos a imitar as tuas virtudes
Com uma sábia disciplina espiritual,
Doa‐nos o olhar puro
Que sabe reconhecer a obra da Providência
Nas realidades cotidianas da vida.
Sagrada Família de Nazaré,
guardiã fiel do mistério da salvação:
Faz renascer em nós a estima do silêncio,
Transforma as nossas famílias em cenáculos de oração
E transforma‐as em pequenas Igrejas Domésticas.
Renova o desejo de santidade.
Sustenta a nobre fadiga do trabalho, da educação,
do ouvir, da compreensão recíproca e do perdão.
Sagrada Família de Nazaré,
Reaviva em nossa sociedade a consciência
do caráter sacro e inviolável da família,
bem inestimável e insubstituível.
Que cada família seja um lar acolhedor de bondade e paz
Para as crianças e para os idosos,
Para os enfermos em solidão,
Para os pobres e necessitados.
Jesus, Maria e José
A vós com confiança rezamos,
Em vós com alegria nos doamos.
Amém.



Bazar de Natal 2013

Atividades da Catequese Paroquial Infantil

Festa de Cristo Rei ‐ 24/11Celebração do «Dia do Leigo»

Inocência

No dia 20 de novembro, realizou‐se a Celebração pelo Dia 
dos Cristãos Leigos e Leigas, comemorado do domingo da 
Festa de Cristo Rei.
A reflexão centrou‐se no carisma da vocação laical, pois os 
cristais leigos são chamados a serem testemunhas visíveis 
de Jesus Cristo na família, no trabalho, na politica, na 
educação e nos meios de comunicação social.

Os leigos devem valorizar os sinais do Reino de Deus na 

sociedade, contribuindo assim , para a construção de um 

mundo mais justo e solidário.



Campanha para a Evangelização

Programação Especial de Natal

“NATAL EM FAMÍLIA, famílias unidas na 
Esperança celebram o Natal do Senhor.
"Jesus, Filho de Deus, nossa esperança!". 
Começou dia 04/12, quinta‐feira e segue 
pelos dias 05, 06, 09, 10, 11, 13, 16, 17 e 
dia 18 é o encerramento com todos os 
grupos e entrega do gesto concreto. 
A Novena de Natal na Paróquia tem 
dois horários: às 15h e às 20h. 
Participe da preparação para a vinda 
do Senhor!!!
Livrinho para a Novena à disposição 
na Secretaria Paroquial

Novena de Natal

ORAÇÃO
Pai Santo, quisestes que a 
vossa Igreja fosse no mundo 
fonte de salvação para 
todas as nações, a fim de 
que a obra do Cristo que 
vem continue até o fim 
dos tempos. Aumentai em 
nós o ardor da evangelização,
derramando o Espírito 
prometido, e fazei brotar em 
nossos corações a resposta 
da fé. Por Cristo, nosso Senhor
Amém!

O Advento é o período de preparação para o Natal. 
A Celebração Penitencial do Advento, que celebra o 
sacramento da reconciliação, será no dia 16 de 
dezembro, segunda‐feira, às 20h na igreja.

Celebração Penitencial do Advento

Dia 03/12 ‐ 3ª feira
15h ‐ Encontro festivo do 
Apostolado da Oração Diocesano.
Dia 06/12 ‐ 6ª feira
1ª sexta‐feira do mês
7h30 ‐ Missa do Apostolado da 
Oração e Adoração ao Santíssimo 
Sacramento o dia todo.
18h30 ‐ Benção do Santíssimo 
Sacramento.
19h ‐ Missa comunitária.
Dia 08/12 ‐ domingo 
Imaculada Conceição de Nossa 
Senhora
Missas festivas – 8h – 17h – 19h
20h ‐ Apresentação do Coral da 
UNIFESP

       Dia 12/12 ‐ 5ª feira
20h ‐ Missa de Ação de Graças 
pelo 32º aniversário sacerdotal 
do Pe. Toninho.

Dia 15/12 ‐ domingo
3º Domingo do Advento 
Coleta pela Evangelização da 
Igreja
Missas – 8h – 17h – 19h
Dia18/12 – 4ª feira
20h ‐ Encerramento da Novena 
de Natal com todos 
os grupos e famílias. 
Entrega do gesto concreto.
Dia 22/12 – Domingo
4º Domingo do Advento
Missas – 8h – 17h – 19h e 
Batizados
Dia 23/12 – 2ª feira
16h ‐ Missa da Saúde 
Benção dos Enfermos e 
confraternização
Dia 24/12 – 3ª feira
20h ‐ Missa festiva da Noite de 
Natal

Dia 25/12 – 4ª feira
NATAL DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO
19h ‐ Missa Festiva
Dia 29/12 – Domingo
SAGRADA FAMÍLIA JESUS, MARIA 
E JOSÉ
Benção das Famílias 
Missas festivas – 8h – 17h – 19h
Dia 30/12 – 2ª feira
16h ‐ Missa da Saúde
Benção dos Enfermos e da Água
Dia 31/12 – 3ª feira
20h ‐ Missa Festiva da Passagem 
de Ano
Dia 01/01/2014 – 4ª feira
Solenidade da Santa Mãe de 
Deus, Maria
Dia Mundial da Paz
19h ‐ Missa festiva e Benção de 
envio
Conselho Paroquial de Pastoral
Pe. Antonio Alberto Finotti



Dizimistas
Aniversariantes do mês

Datas importantes para o mês de dezembro 

Geral: Para que as crianças 
abandonadas ou vítimas de 
qualquer forma de violência 
encontrem o amor e a proteção 
de que necessitam.
Missionária: Para que nós, 
cristãos, iluminados pela luz do 
Verbo encarnado, preparemos a 
vinda do Salvador.

Intenções do Papa

Evandro de Menezes Duarte ‐ 02
Maria de São José Martins Paulo – 02
Raphael Pereira Garuti Maurício – 02
Irene de Jesus Afonso Gerard – 03
Michel Franz‐Xaver Peuser – 03
Nereide Lombardi Macedo – 04
Wagner Silveira Franco – 05
Elma Passoni – 05
Maria Helena Ramos Scheurer ‐ 06
Teresa Mari Comuni Bordignon – 06
Danilo Salim Peixoto – 08
Thiago Pereira Garuti Maurício – 09
José Laerte Cardoso Godói – 10
Helenice César de Jesus – 10
Maria Lourdes Serra Barroso – 10
Rosa Emígdia Pesce Pereira – 11
Marlene M. Tavano – 12
Evânia Rodrigues Velloso Santana – 12
Ana Maria Correia Lima Bosch – 14
Giovanna Ascenso – 14
Ednalda Correia Bithsemboski – 15
Carla Regina Falino Ayres – 15
Waldecyr Simões Filho – 15
Limerce Marques Fernandes – 16
Maria Carolina Gardini Lagoa – 18
Hilda Giroto de Oliveira – 19
Marinilza Monteiro Alves Pereira – 19
Antonio E. Gonçalves de Azevedo – 20
Maria V. Busnardo Henriques – 20
Mário Assumpção Peixoto Neves – 21
Lúcia Vieira Rocha – 23
Maria Patoléia do Nascimento – 24
Marcos Danilo de Souza – 24
Vânia Florentina Freire de Pinho – 24
Antônio Rodrigues Ascenso – 25
Natália do Nascimento Carvalho – 25
Katia Rua Nogueira Silva – 29
Maria do Socorro Barreto – 30
Vera Lúcia Dell'Aringa dos Santos – 31

Rose Clair Cardoso de Oliveira – 31

Quando preparamos a festa de Natal, nós nos preparamos para receber pessoas que 
não moram conosco. São entes queridos que virão cear e amigos que passarão apenas 
para um abraço. Também colocamos na árvore os cartões recebidos e ficamos atentos 
ao telefone porque alguém vai telefonar. Assim é o Natal, estamos abertos para acolher 
o outro, porque o outro veio para nós. 
No Natal de 1553, a Comunidade Jesuíta de São Vicente se preparava com mais afinco 
porque um pequeno grupo de seus irmãos ia chegar de Salvador, e nele alguns 
religiosos recém‐chegados de Portugal. No meio desse grupo, vindo em missão, estava 
José de Anchieta, um rapazola de 19 anos. 
Todos, acostumados com a celebração europeia do Natal, estavam se adaptando à 
nova realidade, para eles, de uma celebração tupiniquim. Certamente, da 
comemoração tradicional apenas a Eucaristia se assemelhava às celebradas no Reino. 
Mesmo assim, faltavam os paramentos festivos, o som de órgão de tubos, os grandes 
corais e a ornamentação rica e variada. Do mesmo modo, a ceia, feita com muito 
carinho, era dentro dos padrões locais. A alegria dos residentes estava não apenas em 
acolher seus irmãos, mas também em receber cartas, notícias vindas de Portugal e de 
Salvador, além do bom vinho português e de outros produtos que enriqueceriam 
aquela ceia frugal. Assim, na simplicidade, mas envolvido por um generoso calor 
humano, Anchieta viveu o seu primeiro Natal em terras americanas.
Seu coração, um misto de alegrias e saudades! Saudades por saber que jamais teria um 
Natal com Dona Mência, sua mãe. Ela ficara nas Ilhas Canárias e voltar lá seria 
impossível. Saudades de seus irmãos e dos natais em família. Quando estava em 
Coimbra, a distância era grande, mas ainda era possível a reunião; agora não mais! 
Saudades de seu pai, João, que já habitava na Casa do Pai. Saudades de seus 
companheiros jesuítas que ficaram na Europa. 
Alegrias, muitas alegrias! Alegria ao ser acolhido em sua nova terra e missão, em sentir‐
se dentro dos planos de Deus para a redenção dos habitantes daquela porção do Novo 
Mundo. Era Natal e era início de suas atividades em terras brasileiras. Natal no 
Calendário Litúrgico, Natal na vida de Anchieta. 
O coração do jovem Anchieta viveu o momento presente e se deixou guiar pela 
vontade de Deus. Feito o discernimento, agora o vivia. Sua vida era para Deus, para a 
evangelização do Brasil. Na vida do Apóstolo, o Natal se transformou em ocasião de 
festejar a doação, a entrega, o sim! 
Seu coração era plenamente alegre e feliz por estar totalmente integrado nos planos de 
Deus para ele e para a redenção dos homens. 
Ele entendeu muito bem o "sim" de Maria e sua mudança radical de vida para fazer a 
vontade de Deus e dar Jesus à Humanidade. Sua vida se transformou em um eterno Natal! 
Mensageiro‐nov/13‐pags.26/27              Pe. Cesar Augusto, SJ 

"Conforme a tua vontade à vontade de Deus." 
(Santo Padre Pio de Pietrelcina)
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