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Queridas Irmãs, Formandas e Leigos Franciscanos da Misericórdia. 

“No vigor da Origem - o clamor dos pobres”. 
 

“Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho” 
 
 
 

 
 
 

O Espírito de Deus que fecundou a Virgem Maria, suscitou este tema e lema para nosso capítulo 
que celebraremos, à luz do Natal, nos primeiros dias do Novo Ano. 
 

Ao nascer em Belém Jesus entrou na noite da humanidade para iluminá-la. Aos que andavam 
nas trevas brilhou uma luz. Mas os homens amaram mais as trevas que a luz.  
 

Por não verem mais, dois discípulos caminhavam tristes. Faltava luz mas, a medida que 
percorrem as Escrituras com Jesus, o coração começa arder e, à noite, na casa, à mesa, na 
partilha do pão, abrem-se os olhos. Dois pobres peregrinos adquirem um olhar iluminado e 
correm para dar a alegre notícia à sua comunidade. 
 

Contemplamos o Menino deitado na manjedoura, lugar de comida. Desde o seu nascimento se 
oferece como alimento para nossa fome e, na escuridão da noite, brilha uma luz mais clara que o 
sol. Essa luz ilumina a noite dos simples e pobres pastores, que saem às pressas para anunciar 
a chegada da salvação e de Magos que vem do Oriente para adorar o Senhor da vida. 
Natal é festa, é alegria, é encontro, é tempo de sair de si e presentear os outros, porque a 
humanidade volta à sua Origem e pode renascer como foi concebida pelo Pai. 
 

Capítulo é tempo de festa, de alegria, de encontro, de feliz convivência, pois a Congregação se 
inclina reverente frente à sua Origem e pode renascer como foi concebida pelo Espírito de Deus, 
quando algumas mulheres viram que podiam doar seus bens e a si mesmas, para ir ao encontro 
dos mais pobres. 
 

Ah! Como ardia o coração de Maria e José enquanto caminhavam para Belém! 
Como ardia o coração daqueles pastorem que saíram depressa para ver o menino e sua mãe! 
Como ardia o coração dos Magos enquanto caminhavam para Jerusalém! 
Como arde o coração de toda Irmã, Formanda e LFM ao contemplar o nascimento de Jesus e ao 
caminhar para Angelina onde brilha a estrela do 28ºCGO. 
 

Para nós todas/os, feliz Natal, um Ano novo abençoado e um feliz Capítulo. 
 

Natal, 2018 
 

Superiora Geral  



 

 

                                                                  (Is 9,1. 5). 

Queridas Irmãs! 

Queridas Formandas! 

Hoje o céu vem à Terra, o amor de Deus vem a nós! O sorriso 

do Menino de Belém enche de Luz nossa casa, nosso 

caminho, nossa vida. Faz arder nosso coração de alegria e 

esperança! Deus visita seu povo!  

 Maria e José contemplam cheios de ternura o Deus menino. 

O Deus feito criança sorri na manjedoura e o universo 

silencioso O contempla. Os Anjos cantam e os pastores se 

unem a eles!  

Também nós a Eles nos unimos, neste singular encontro, na 

extraordinária alegria do Natal do Senhor!  

O Deus encarnado sorri, hoje, no meio de nós, na criança que 

corre e que brinca, na criança que chora de fome, no doente 

em sua cama, no pobre que não tem pão, no prisioneiro sem 

esperança, no idoso que cuidamos, na mãe aflita por seus 

filhos famintos ou por aqueles que não sabe onde estão. 

O Deus feito criança sorri, hoje, em nosso coração que canta 

a alegria do Natal! Sorri também nas que não tem força para 

cantar, que não tem coragem de abraçar, que não tem paz 

para oferecer. Sorri gracioso em nosso coração e quer ser 

levado ao coração de nossos irmãos e irmãs!  

Que a luz desta Noite Santa, ilumine a nossa noite, faça arder 

nossos corações e transforme nossa vida. Que o nosso 

coração abrace forte Aquele que Maria tem nos seus braços, e 

nele, a todos que necessitam de nosso carinho, nosso cuidado e nosso abraço. 

Que nossa vida seja o abraço do Deus Menino para cada Irmã, cada Formanda, os LFM e para todos os 

nossos irmãos, porque nesta noite, nós vimos a glória de Deus!  

Podemos então cantar com os Anjos e os Pastores! Podemos anunciar esta grande alegria que é para 

todo o povo: “nasceu hoje para nós o Salvador do universo”! Aleluia! ( cf. Lc 2, 10-11) 

 

  

 

Barreiros, Natal de 2018 

 

 



 

 

É natal, tempo em que arde o nosso coração e nos deixamos conduzir pela 

luz do Menino Deus, que vem nascer entre nós e caminhar conosco. 

“No vigor da Origem o Clamor dos pobres” 

Celebrar o Natal mais que celebrar a vida do Deus Menino, é celebrar sua 

humildade, pequenez, simplicidade apontada para nós  

o encantamento pelo Mestre.  

Movidas pelo seu frágil coração nos deixemos conduzir por Ele, e seja este 

tempo para nós uma oportunidade de nos encontrar com o Senhor, tomá-

Lo  nos braços,  permitindo que Ele molde, revigore e faça arder sempre 

mais nosso coração, nos anime e nos impulsione para a Missão. 

Que assim como os Dicípulos de Emaús sentiram o seu coração arder 

quando Jesus lhes falava, tambem nós, no encontro com a sua fragilidade 

presente na manjedoura aprendamos o seu jeito  

de sermos pobres entre o pobres. 

Desejam as Irmãs da Fraternidade do Provincialado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreiros, Natal de 2018. 

Feliz Natal 
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Irmanados como Congregação, estamos na espera da celebração do 

XXVIII Capítulo Geral Ordinário, onde a Igreja convidou-nos a 

ficarmos em espírito de oração, “despertos e olhos abertos”, para a Luz de 

Deus. 

Este despertar é Esperança! É Natal! É Capítulo! Assim como 

Maria, tenda humilde do Verbo, louvamos a sua visita. “O verbo de fez 

carne e veio morar entre nós” (Jo 1,14). Os olhos abertos e despertos em 

Jesus, nos motiva a viver o mistério da encarnação, para também 

aprendermos a nascer todos os dias, ver a estrela, clamar pelos pobres e 

pequenos, doentes e abandonados no trabalho capitular, no serviço da 

misericórdia da Belém onde nos encontramos. 

Feliz Natal! Arautos (as) da Luz de Deus. 
 

Alegres, com votos de Boas Vindas a Belém de Angelina/ SC. 
Celebração do CGO. 

Saúdam as Irmãs da Fraternidade  
Nossa Senhora de Lourdes 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
É o que desejam as 

Irmãs da Fraternidade 
Santo Anjo: Lydia e 

Irmã Bertilda. 
 

Vargem do Cedro, Natal de 2018. 

 

“O Verbo se fez carne” 

O amor de Deus 

humanado para que nossa 

humanidade também se 

humanize, com a mesma 

forma de amor nosso dia a 

dia. 

Com esse anuncio do 

Senhor nos alegremos 

desejando a todos: 



 

 

A essência do Natal é o nascimento do 

Salvador! 

Que o espírito natalino traga aos nossos 

corações a fé inabalável dos que acreditam em 

um novo tempo de paz e amor! 

 

São os sinceros votos das Irmãs: 

Ana Gloria, Verônica Esser e Genilza 

Fraternidade São José – Corupá – SC  - Natal/2018 

 



É Natal de Jesus!  

Sim queridas Irmãs e irmãos! 

É o Nascimento de Jesus, o prometido e esperado pela humanidade! 

Há 2018 anos Jesus nos foi enviado como Luz, Salvação e Redenção! 

Neste Natal, recordamos e nos alegramos com a presença do Deus Menino 

entre nós!  

Que persiste no passar dos tempos sempre como Luz, Salvação e Redenção! 

Contempla-Lo apenas com nossos olhos humanos,  

sua Luz que é de intenso brilho e graça, ofusca o olhar.  

Abrindo á Ele nosso coração e concedendo-lhe morada,  

Ele se faz Vida em nós e por nós! 

Que neste novo Natal, nosso coração se abra para a acolhida  

da singeleza do Menino de Belém,  que Deus Pai nos oferece como  

LUZ, SALVAÇÃO E REDENÇÃO! 

Um Feliz Natal a todos! 

Votos das Irmãs da Fraternidade Bom Jesus e Ala São José 

Ituporanga – SC. 

Natal de 2018 



Queridas Irmãs, Formandas e 

Leigos Franciscanos da 

Misericórdia! 

Feliz Natal!  

Natal é a presença de Deus entre nós.  

Não só representa a fé, mas a vida - o Nascimento do Filho de Deus. 

Que bom que a humanidade inteira foi lembrada e amada por Deus.  

Ele nos deu seu amor sua Luz e Sua Paz.  

Que o sentido do Natal esteja sempre em nosso dia a dia.  

Que o Amor, a Solidariedade e a Fraternidade seja um objetivo a ser 

concretizado.  

Por isso podemos nos desejar um Feliz Natal! 

Jesus quer estar sempre ao nosso lado nos iluminando e conduzindo para uma 

vida mais feliz neste mundo.  

Que o desejo de Viver a Fraternidade Universal seja nossa meta. 

Desejamos a todos um Feliz Natal e Abençoado  

Ano Novo repleto de Paz e Prosperidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desejam as Irmãs da Fraternidade Nossa Senhora Aparecida,  

Ir. Teodora e Ir. Caritas. 

São Pedro de Alcântara, Natal de 2018.    



 

 

 
Mais uma vez o Natal se aproxima! Não é apenas mais um 

Natal. Ele é especial. Tantas comemorações e celebrações nos 
incentivaram a abrir o nosso coração e perceber o Cristo andando 
conosco, no caminho e história dos 151 anos de Congregação. 

Todo o processo de preparação XXVIII CGO da congregação Fez 
arder o nosso coração e pulsar mais forte, impulsionadas pela Fé que 
nos levou a Assumir o compromisso de buscar “No Vigor da Origem 
o clamor dos pobres!” 

Fez-nos colocar em prontidão para continuar a obra de Deus, 
iniciada por Madre Alphonsa, que é Missão e a Prática da 
Misericórdia no mundo em que vivemos. É especial, pois nos 
mostrou e ensinou a ter e cultivar um coração agradecido e amoroso, 
para com o nosso Criador, nossa Congregação, nossas províncias, 
nossas Fraternidades que é lugar do treino diário da Misericórdia. 

Nossa gratidão pelos 91 anos de presença das Irmãs 
Franciscanas de São José no Brasil e 90 anos de Província Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro. 

Nosso Papa 
Francisco apela “a 
olharmos para Jesus, 
e deixar-nos olhar 
por Ele, a fim de 
descobrir que somos 
depositários de uma 
Nova Vida!” Somos 
ainda convocados a 
olhar com carinho 
para a importante 
missão do Laicato na 
Igreja e no mundo. 

Que o Menino 

Deus, abençoe a 

todos que O sevem na pessoa dos empobrecidos, sobretudo no nosso 

País. Agindo assim, acontecerá o verdadeiro Natal da humanidade. 

Então podemos dizer com alegria:  

Feliz Natal! Desejam as Irmãs: Elisabete e Elita.    

 Hospital São Sebastião de Turvo, Natal de 2018.  



Feliz Natal! 

 “Em Jesus manifestou-se a graça, a misericórdia, a ternura do Pai: Jesus é o Amor feito carne. 

Não se trata apenas de um mestre de sabedoria, nem de um ideal para o qual tendemos e do 

qual sabemos estar inexoravelmente distantes, mas é o sentido da vida e da história que pôs a 

sua tenda no meio de nós.”(Papa Francisco). 

 

Queridas Irmãs, formandas e Leigos Franciscanos  

da Misericórdia. 

O nascimento de Jesus é o gesto de amor maior do nosso Pai do Céu. Alegremo-nos, 

rejubilemo-nos com o anúncio dos anjos aos pastores e a cada um de nós hoje 

“anuncio-vos uma grande alegria, que será para todo o povo: hoje, na cidade de Davi, 

nasceu-vos um Salvador, que é o Messias o Senhor” (Lc 2, 10 -11). 

 O povo que vivia nas trevas encontrou na pobre gruta de Belém, no recém-nascido, 

frágil e envolto em panos, a alegria, a esperança e a paz.  O Salvador do mundo vem 

até nós para se tornar participante da nossa natureza humana. Ele não nos deixará só 

e abandonados.  

Deixemo-nos abrasar pela ternura de Deus, porque precisamos de suas carícias.  

As carícias de Deus não nos ferem, mas nos dão paz e força. (Papa Francisco) 

Feliz Natal! 

Próspero Ano Novo! 

Irmãs da Fraternidade 

 Menino Jesus 

 

 

 

 

 

 



 

“E a Palavra se fez carne e armou sua tenda entre nós. E nós 

contemplamos sua glória, a glória que ela tem como Filho único do 

Pai, cheio de graça e verdade” (Mt1,14). Deus, para revelar-se a 

nós através seu Filho, o Emanoel, Deus conosco, elegeu a jovem 

Maria de Nazaré, a qual enviou o Anjo Gabriel que lhe anunciou 

que teria encontrado graça diante de Deus. Você ficará grávida e 

dará à luz um Filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, 

será chamado Filho do Altíssimo (conf.Lc1, 30-32). Hoje, mais uma 

vez a Igreja recorda para nós o mistério da Encarnação! Não nasce 

mais em Belém, mas no coração dos que creem que Ele veio nos 

salvar. Possa este Natal fazer renascer nos corações a verdadeira 

alegria, paz, amor e fraternidade!  

Feliz Natal e abençoado Ano Novo! 
Da Fraternidade “Maria Auxiliadora”. 

Presidente Getúlio, Natal de 2018. 



Queridas Irmãs, Formandas 

e Leigos Franciscanos da Misericórdia ! 

Abençoado natal! 

 

 
Com os votos de Boas Festas das Irmãs da Fraternidade Nossa Senhora da Conceição.  

 

Irmã Maria Heerdt, Irmã Beatriz  e Irmã Ema 

 
Angelina, Natal de 2018 



 

                     

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos em busca de algo novo, de renovação interior. 

Menino Jesus nasce sempre, nos trás novas esperanças 

de algo melhor, renovando nossas vidas deixando-nos 

na expectativa de um novo nascimento. Que tudo que 

fizemos no decorrer de 2018 nos ajude a viver melhor o 

Natal, nos revigore nossa caminhada para que o 

nascimento de Jesus encontre morada em nossos 

corações.   

Feliz Natal e um Ano Novo repleto de muita  

saúde e Paz! 

Fraternalmente: Ir. Maria Amabilis, Ir. Anna,  

Ir. Luzia e Ir. Nélia 

Ituporanga, Natal de 2018. 

 



 

Natal é época de renascimento, é época de reacender 

o fogo da vida, de renovar os sonhos e metas para o 

ano novo que já se anuncia. 

É época também de celebrar todas as conquistas 

vividas e objetivos alcançados. 

Esta é a época da virada, é 

tempo de planejar um ano 

ainda melhor do que este 

que está dando adeus. 

É tempo de olhar para frente 

levando conosco todas as 

lições que aprendemos. 

 

Desejamos a todas as Irmãs, 

Formandas e Leigos 

Franciscanos um Feliz Natal e um Ano Novo muito 

próspero. 

 

 

São os votos das Irmãs do 

Conventinho São Damião. 

Irmã Jaqueline e Irmã 

Juliana. 

Itaboraí, Natal de 2018. 

 



 

“No Vigor da origem” e permitindo ao Espírito Santo fazer “arder 

nosso coração” no contínuo caminhar de nossa VRC e missão a 

partir do lugar onde estamos; e buscando ainda a superação da 

violência começando por nós mesmas, nossa Fraternidade e 

Comunidade Igreja estamos construindo o NATAL que queremos 

seja constante em nós e para a Vida do mundo.  

Deus Pai que enviou seu Filho Amado, pelo SIM de Maria e por 

Obra do Espírito Santo nos 

conceda a Graça de realizar Seu 

NATAL hoje através da nossa 

Vida e Missão!  

 

 

Feliz 

Natal irmã!  

Feliz natal irmão! 

Abraço e nossas preces. 

ABENÇOADO ANO NOVO! Feliz 2019. Paz e Saude! 

Irmãs da Fraternidade Mãe da Misericordia: Anete, Carine, Cecília,Teresinha. 

 



 

É Natal! 

“Porque um menino nos nasceu; um Filho seu nos deu; o principado está 

sobre os seus ombros, e o seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, 

Deus Forte, Pai da Eternidade, Principe da Paz” (Is 9,6) 

Queridas Irmãs e Irmãos 

Que a estrela principal do Natal - Jesus Cristo, seja uma Luz a brilhar 

sempre na vida daqueles que O buscam. 

UM FELIZ E ABENCOADO NATAL A TODAS(OS) 

São os votos da Fraternidade Proziuncola 

Ir. Salete, Ir. Valdete 

Don Paolo, Don Matteo e Don Clemente 

Castiglione del Lago, Natal 2018 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

É o que desejam as Irmãs: Ana Paula, Ermelinda e Maria Pia  da  

Fraternidade Paz e Bem Rio Verde-Go/2018 

 

 

 

 



 



 

 

“E todos que ouviram se maravilharam do que os 

pastores lhes diziam”. (Lc 2,18) 

O Natal é tempo oportuno para demonstrar sentimentos 

que guardamos no coração. 

É tempo de renovar a nossa Consagração e missão. 

Que neste Natal saibamos nos inspirar em Jesus: acolhendo 

tudo com amor, e compartilhando o que temos de melhor. 

Desejamos a todos Feliz Natal e Próspero Ano Novo! 
 

        NATAL 2018 



Jesus : a razão do nosso Natal ! 

Desejamos que o seu Natal seja 

brilhante de alegria, iluminado de 

amor, cheio de harmonia e 

completo de paz. 

Feliz Natal !   

Entender o 

verdadeiro 

significado do Natal 

é vivenciar o 

nascimento do 

Salvador todos os 

dias de nossa vida. 

(Luiz Alves)  

Concretamente como pedimos na Oração em 

preparação ao XXVIII CGO e seguindo a sugestão 

do Papa Francisco “Acolher, proteger, promover e 

integrar” todos os que nos sãos próximos.  

Queridas Irmãs, Formandas, LFM, esses são os votos das Irmãs:  

Zelita Maria Erhardt e Alvina do Nascimento. 

(Fraternidade Mãe do Divino Salvador) 



Então é Natal! 

Queridas Irmãs, Formandas e Leigos  

Franciscanos da Misericórdia! 

Eis que uma grande luz iluminou as trevas. Nasceu para 
nós o salvador. Mais um ano chega ao fim. É tempo de fazer 
um balanço de tudo o que aconteceu. É tempo de 
transformarmos os momentos bons em novas energias, 
entusiasmo e principalmente esperança de que os nossos 
sonhos sejam realizados! Os momentos maus servem de 
aprendizado para não cometermos os mesmos erros no ano 
que se aproxima.Os momentos difíceis serem peças 
fundamentais de que tudo na vida passa e que eles  
fortalecerão nossa caminhada. É tempo de agradecermos à 
Deus por todos os momentos felizes que tivemos! Que este 
natal e ano novo seja mais que confraternização e que todos 
os momentos do novo ano, sejam iluminados, abençoados e  
vividos na sua totalidade. Já que natal é: NASCER, nascemos 
então dia 25 para uma vida nova onde busquemos a paz, 
compreensão, reflexão, perdão, respeito e muito amor. 

 

Feliz Natal e que o menino de Belém traga paz ao 
coração de todos. 

São os Votos Fraternos de Irmã Vilma 
Fraternidade Divino Espírito Santo – BA.  

Natal de 2018 

 

                                        

 

 

 

 

 



Não ardia o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho 

da formação, na vida fraterna, na vida de oração, na vida de 

trabalho e nos exercicios de misericórdia? 

   

É natal! 

Enquanto nossa alma caminha com Ele, sua voz, como um acalanto, faz arder o nosso coração 

e transformadas por seu amor sussurramos: Fica conosco Senhor! 

Há luz ao nosso redor e dentro de nós: Jesus nasceu!  Ele vive! Está aqui o Emanuel Deus 

conosco. Glória a Deus nas alturas!  Bendito o que vem em nome do Senhor.  

O caminho da espera se fez o caminho da esperança: Deus feito criança nasceu entre nós.  

Não temais, hoje nasceu Jesus o Salvador! 

Neste Natal, permite que o amor de Jesus te irrigue o coração e verta em direção daqueles para 

os quais Ele veio, os nossos Irmãos sofreodores da terra.  

Deixa-o renascer na tua alma e agasalha-o, para que Ele siga em ti e contigo, por todos os dias 

da tua vida.  

Como Maria trouxe o Cristo ao mundo assim também somos chamadas a trazer o Cristo ao 

mundo. Como Irmãs Franciscanas de São José, Cristo deve nascer em nós para oferecê-lo em 

nossa missão de consagradas. 

Queridas Irmãs, Formandas e Leigos Franciscanos da Misericórdia, desejamos a todos muita 

alegria, paz e amor. 

 

FELIZ NATAL! 
São os votos das Irmãs e Noviças do Noviciado São José da Congregação. 

Irmãs Noviças: Margarida, Natália, Aracely, Richelly, Firmina e Maria Edna; Irmãs: Missilane, 

Maria, Dolores e Lúcia. 

 
 



            
 

 

 

Em atitude de prontidão e espera é que estamos a 

caminhar nas últimas semanas, aguardando a “Bendita Esperança” que 

virá a nós. Jesus de Nazaré é o esperado das Nações, é o esperado de 

todos os corações crentes. 

O mistério que envolve seu nascimento pasma nosso ser, nossos 

olhos, coração e mente pois até o dia de ontem era distante e 

impossível, mas hoje é totalmente possível e acessível. É chegada! É 

vinda! Acolhimento! É a vida que se renova em cada um (a) de nós, vida 

de esperança e de fé, por termos diante dos olhos o Bem, o Todo Bem 

que nos vem para amar e ser amado. 

Alegremo-nos pois, Irmãs, Formandas e Leigos Franciscanos da 

Misericórdia pois o Senhor vem a nós, se deixa encontrar e ama a cada 

um (a) com um amor único e incondicional. A simplicidade com que veio 

ao nosso mundo revela-nos um modo de ser que ultrapassa todas as 

capacidades humanas e tecnológicas. E convida-nos a voltarmos 

sempre ao lugar onde tudo começou: ao Sim fiel que gerou vida e a 

misericórdia que dá sustento a existência humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saúda o 
Aspirantado 

Santa Teresinha 
do Menino 

Jesus. 

Angelina/SC. 

Irmã Maristela 
Hoffmann, 

 Irmã 
Jaqueline 
Torres e 

Aspirante 
Priscila. 



Dentro de você 
Para sonhar um ano novo que 
mereça este nome, você, meu 
caro, tem de merecê-lo, tem de 
fazê-lo novo, eu sei que não é 
fácil, mas tente, experimente, 
consciente. É dentro de você que 
o Ano Novo cochila e espera 
desde sempre... 
Carlos Drummond de Andrade 
 
 

 


