
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL – 2018 
 



Graças sejam dadas a ti, Virgem 

gloriosa. Por teu intermédio, 

Deus está conosco! 

 

Queridas Irmãs, Formandas e LFM! 

 

Mais um Natal se aproxima e somos 

convocadas (os) a reclinar nosso ser 

diante deste mistério que nos envolve, 

nos toca e nos transforma. Mistério de 

puro amor, doação e gratuidade. Deus 

vem ao nosso encontro, quer mostrar qual o seu rosto, o quanto nos ama 

e nos quer bem. É o encontro do Divino com o Humano. Santo Antônio de 

Pádua, em um dos seus Sermões sobre a Natividade assim nos fala: “Deu, 

portanto, à luz um Filho. Que Filho? O Filho de Deus, Ele mesmo Deus. Ó felicidade 

acima de toda felicidade! Deste um Filho a Deus Pai! Qual não seria a glória duma 

mulher pobrezinha, se desse um filho a um imperador deste 

mundo? Quão maior não é a glória de Maria Virgem que deu 

um Filho a Deus Pai! Deu à luz o seu Filho. O Pai deu a 

divindade; a Mãe, a humanidade; o Pai, a majestade; a Mãe, a 

fraqueza. Deu à luz um Filho, o Emanuel, ou seja, o Deus 

conosco” (cf Mt 1,23) “E envolveu-o em panos e reclinou-o 

numa manjedoura (Lc 2,7). Ó pobreza! Ó humildade! O 

Senhor do universo é envolvido em paninhos; o Rei dos anjos é 

reclinado num estábulo. Envergonha-te, insaciável avareza! 

Desaparece, ó soberba humana!”  

Diante de tão grande mistério, todo o nosso ser se extasia e a exemplo de 

Maria, é chamado a ser um receptáculo para gerar e dar à luz, neste 

humano tão necessitado de simplicidade, misericórdia e humildade. 

Desejo a todas (os) um Natal repleto de muita paz, ternura e singeleza e 

um Feliz 2019 repleto das graças e bênçãos do Menino Deus. 
 

 

 
 

 

 

Irmã Amarilda Rossatto 
           Superiora Provincial 

 



Alegremo-nos no Senhor! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas Irmãs, Formandas e LFM! 

Nasceu hoje, irmãos e irmãs o nosso Salvador. Alegremo-nos! Não pode haver 

tristeza quando nasce a vida; a qual destruindo o temor da morte, nos enche 

com a alegria da eternidade prometida. 

Ninguém está excluído da participação nesta alegria; a causa desta alegria é 

comum a todos, por que nosso Senhor veio nos libertar do pecado. 

Por isso, exulte o santo, porque a vitória está próxima, rejubile o pecador, 

porque é convidado ao perdão, reanime-se o pagão, porque é chamado à vida..... 

Por tudo isto, é que, quando o Senhor nasceu, os anjos cantaram em alegria 

“Glória a Deus nas Alturas” e anunciaram a Paz na terra aos homens de boa 

vontade! 

Com alegria desejamos a cada uma/um de vocês um FELIZ   NATAL e PROSPERO 

ANO!  

Fraternidade Madre Casimira - Irmãs: Inês, Natalícia, Noeli, Elvira, Célia e Zemira.  

 

 



 

 

Feliz Natal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pobreza e a simplicidade do Presépio falam por si só. No 

despojamento total. Só por amor nosso Deus se faz um de nós. 

Nos convida a depormos as armas que em nossa vida não nos 

deixam ser assim: PURO AMOR, NA TERNURA E NA 

POBREZA!  

A Mensagem do Presépio seja uma luz para o novo que deve 

acontecer na nossa Pátria a partir de janeiro, começando por 

cada um e cada uma de nós. 

Na ternura e pobreza do Presépio saudamos a todos e a todas 

com as palavras de São Francisco: Paz e Bem. 

 

São os votos das Irmãs da 

Fraternidade Marta e Maria  

Mato Grosso. 

 

 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-BF-cNj_oL3M%2FWDxWNJIl4_I%2FAAAAAAAARiw%2FyzJL-1cy9y4pr-2rrFx5EoC2gBPsC4QkQCLcB%2Fs1600%2FPresepio%252B01A.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpocoesdearte.blogspot.com%2F2016%2F11%2Fvoos-de-natal-presepios-inusitados.html&docid=ZKrMAcaXFvx5wM&tbnid=jpjWXkrOF5kEkM%3A&vet=10ahUKEwil5t_0gLTeAhWDGZAKHeGYDdcQMwh3KCowKg..i&w=500&h=334&bih=609&biw=1280&q=https%3A%2F%2Ffiguras%20de%20pres%C3%A9pio&ved=0ahUKEwil5t_0gLTeAhWDGZAKHeGYDdcQMwh3KCowKg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-BF-cNj_oL3M%2FWDxWNJIl4_I%2FAAAAAAAARiw%2FyzJL-1cy9y4pr-2rrFx5EoC2gBPsC4QkQCLcB%2Fs1600%2FPresepio%252B01A.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpocoesdearte.blogspot.com%2F2016%2F11%2Fvoos-de-natal-presepios-inusitados.html&docid=ZKrMAcaXFvx5wM&tbnid=jpjWXkrOF5kEkM%3A&vet=10ahUKEwil5t_0gLTeAhWDGZAKHeGYDdcQMwh3KCowKg..i&w=500&h=334&bih=609&biw=1280&q=https%3A%2F%2Ffiguras%20de%20pres%C3%A9pio&ved=0ahUKEwil5t_0gLTeAhWDGZAKHeGYDdcQMwh3KCowKg&iact=mrc&uact=8
http://pocoesdearte.blogspot.com/2016/11/voos-de-natal-presepios-inusitados.html


É NATAL! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas irmãs   formandas   e Leigos Franciscanos,   

PAZ E BEM! 

É Natal mais uma vez: Cumprimentos e abraços acontecem, para nós nos 

aproximarmos cada vez mais. É tempo de espera e encontros, na alegria que 

deve inundar nossos corações. Nesse tempo a VIGÍLHA é necessário. Que 

abramos então nosso coração, para acolher o diferente, os nossos irmãos e 

irmãs, e juntos realizarmos a grande festa do AMOR: O NATAL DO SENHOR! 

Que a dinâmica da Fraternidade e solidariedade que nos mobiliza neste tempo, 

seja a constante ação de nossas atitudes, no novo Ano, que já terá início. Que 

ele seja próspero e repleto de muitas graças e bênçãos para todas nós irmãs da 

Província, congregação e a cada Fraternidade e também ao novo Governo Geral.  

 

 

 

 

 

 

 

A irmãs: Rainilda, Alice e Leduina, da Fraternidade Bom Samaritano deseja a todos, 

um Santo e Feliz NATAL! 

https://www.mensagenscomamor.com/mensagens-bonitas-natal
http://gilbertoleda.com.br/2016/12/24/64844/


NATAL 

A festa da “Luz que brilha nas 

trevas”, Jesus Cristo,  

mais uma vez se aproxima. 

Busquemos esta Luz, 

multipliquemos Amor,  

porque recebemos O AMOR. 

Que nossas mãos sejam portadoras 

de paz...  

de afagos... de carinhos... 

Que escorram delas os mais 

límpidos sentimentos...  

bálsamos de alívio... de força... de 

luz... 

Que possam ser espalhados na terra 

árida...  

fazendo germinar o amor entre as 

pessoas...  

fazendo-nos fortes em meio à 

tempestade... 

Deixando-nos ver o Sol que nasce... que rompe a noite...  

que se faz dia... que se faz belo...  

que se faz VIDA... que se chama AMOR. 

 

Queridas Irmãs, Formandas, Leigos Franciscanos da Misericórdia, 

Benfeitores e Amigos 

Feliz Natal! 

Paz, Saúde e Alegria no Ano Novo! 

Irmãs: Adelaide, Elisa, Hilda, Alaíde, Joanice, Maria Madalena, Maria Neide, 

Rosa Borguesan, Teodósia e Aspirantes: Adriana e Deborah - Fraternidade Monte 

Alverne – Rondinha 

 

 



Feliz Natal!  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os dias temos provas da existência de Deus: A luz do Sol, as flores no 

Jardim... Mas foi na noite de dezembro, anos atrás, que ele se mostrou 

Misericordioso conosco, colocando o filho de seu amor entre nós. Por isso 

espero que a essência desta chama divina esteja sempre em seus corações e que 

ela traga um Natal de paz e de alegria a todos (as). 

FELIZ NATAL! 

Hayka Kauri Lima de Oliveira -  Vocacionada de Porto Alegre do Norte. MT 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.freepik.com%2Ffotos-gratis%2Fpresepio-na-igreja-um-polones_21141984.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbr.freepik.com%2Ffotos-gratis%2Fpresepio-na-igreja-um-polones_29947.htm&docid=zTEm5VVtaZPWKM&tbnid=r2l8Gb-aLYZAbM%3A&vet=12ahUKEwjL-NbB6bPeAhWBjpAKHUOgClE4ZBAzKEEwQXoECAEQQg..i&w=626&h=417&bih=609&biw=1280&q=fotos%20do%20pres%C3%A9pio&ved=2ahUKEwjL-NbB6bPeAhWBjpAKHUOgClE4ZBAzKEEwQXoECAEQQg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.freepik.com%2Ffotos-gratis%2Fpresepio-na-igreja-um-polones_21141984.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbr.freepik.com%2Ffotos-gratis%2Fpresepio-na-igreja-um-polones_29947.htm&docid=zTEm5VVtaZPWKM&tbnid=r2l8Gb-aLYZAbM%3A&vet=12ahUKEwjL-NbB6bPeAhWBjpAKHUOgClE4ZBAzKEEwQXoECAEQQg..i&w=626&h=417&bih=609&biw=1280&q=fotos%20do%20pres%C3%A9pio&ved=2ahUKEwjL-NbB6bPeAhWBjpAKHUOgClE4ZBAzKEEwQXoECAEQQg&iact=mrc&uact=8


“JESUS CONTINUA NASCENDO NOS CORAÇÕES DA 

HUMANIDADE! ” 

 

QUERIDAS IRMÃS E FORMANDAS, 

A festa do Natal se aproxima e Jesus nasce no 

coração de cada um de nós. Nós irmãs 

queremos expressar a nossa mensagem 

natalina a todas/os com as palavras do Papa 

Francisco no Natal.   

“Deixemo-nos interpelar pelo menino na 

manjedoura, mas deixa-nos interpelar 

também as crianças que, hoje não são 

reclinados num berço, nem acariciados pelo carinho dos pais, e todos aqueles 

que não chegam ver a luz, pois são exterminados antes por vários modos...” 

 

Que saibamos preparar a manjedoura 

juntamente com o nosso povo, mas 

principalmente aos que estão sendo 

excluídos, da sociedade, pois estes são os 

privilegiados em que Jesus quer estar 

presente. 

 

Com o espírito natalino e a presença do Menino Deus em nossos corações possa 

desejar a todas/os um Feliz e Santo Natal, e que o ano de 2019 seja de muita 

Esperança e Paz. 

São os votos das Irmãs: Ivódia, Nivalda e Terezinha - Fraternidade do Senhor 

Divino – Coxim. MS 

 

 

 

 

 

 



É NATAL! JESUS NASCEU! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OLÁ QUERIDA/OS IRMÃS E IRMÃOS  

 
Jesus, o Filho de Deus Pai Criador, chegou! A Vida Nova foi gestada! 

Jesus veio como Luz, num mundo sem Compaixão!... 

A Vida Nova pulsa agora em nossos Corações!... 

Jesus veio para estar conosco para garantir que podemos novamente viver a 
liberdade; que podemos ter diálogo fraterno...; sentir o frescor da chuva; o 

gosto por um abraço, que já havíamos perdido... 

Jesus é O Senhor da Vida e Vida Plena para todos, na justiça e na igualdade. 

Esse Nascimento é Verdadeiro, é legítimo, é o segredo da nossa Salvação! 

Isso é Natal! Novo jeito de Ser e de Viver! Corramos ao Encontro de Jesus que 
Nasceu! 

Correndo e cantando com grande alegria: “Natal é Cristo que Nasce, Natal é 
Cristo que vem! Nós somos o seu Presépio e a nossa Casa é Belém! ” 

A todas/os um Feliz e Abençoado Natal! 

 
 

IRMÃS IRIS MARIA FERRAZZA E IRANI FERREIRA DE SOUZA 
FRATER. SÃO FRANCISCO – CORONEL VIVIDA – PARANÁ 

 
 

 
 



NATAL!  É TEMPO DE ALEGRIA! 

NASCEU O SALVADOR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O anseio de reencontrar   pessoas queridas, viver bem as festas de fim de ano, 

envolve todos os povos. 

Sabemos que esta data é um marco para toda Humanidade, pois comemoramos o 

nascimento do Messias o Salvador. 

A Sagrada Escritura nos revela: “Deus amou tanto o mundo que enviou seu 

Filho único para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”.( 

Jo 3,16) 

A Palavra de Deus garante o cumprimento de sua promessa para vivermos com 

alegria e louvor esta data tão solene.  

Acolhê-lo no Natal é lançar-se livremente deixando que Ele nos surpreenda e 

nos toque no mais intimo de nossa existência.  

Esse Deus que vem ao nosso encontro de forma tão simples, quer que também  

nós acolhamos nossos irmãos e partilhemos com eles o nosso amor e o nosso 

cuidado.  

ÀS IRMÃS, FORMANDAS e LEIGOS FRANCISCANOS 

DA MISERICÓRDIA; 

FELIZ NATAL E FELIZ ANO NOVO! 

São os Votos das Irmãs: Julita Martendal e Rainilda Ballmann 

 Fraternidade Betânia – Curitiba. PR.  

 



CELEBREMOS COM ALEGRIA E GRATIDÃO O NATAL DE JESUS, 

NOSSO SALVADOR! 

 

JAVÉ, O DEUS QUE SE REVELOU AO POVO DE ISRAEL AMOU TANTO TUDO O 

QUE HAVIA CRIADO, ESPECIALMENTE O SER HUMANO, QUE VEIO AO MUNDO 

EM FORMA HUMANA PARA REVELAR O QUANTO ELE NOS AMA! 

Na pessoa de Jesus Cristo ele ensinou por meio da Palavra e por seu Ser e Agir, 

como nós humanos, deveríamos viver para nos tornarmos semelhantes a Ele. 

Deus Trindade = Comunidade de AMOR DOAÇÃO 

Nasceu e viveu pobre, desprendido de tudo o que é terreno. 

Buscou sempre e em tudo, cumprir a Vontade do Pai. 

Acolheu e atendeu a todos, que o buscavam de coração e com fé, sem fazer 

distinção de raça, origem ou condição social. 

Provou os piores sofrimentos que um ser humano pode passar, inclusive a morte! 

Antes de voltar ao Pai, Jesus instituiu o Batismo para que todo ser humano tivesse 

liberdade para escolher pertencer ao seu povo e tornar-se filho de Deus! Por tudo 

isso podemos nos desejar: FELIZ E ABENÇOADO NATAL DE JESUS a todas e todos! 

Irmãs: Cecília Aparecida Cocco, Cecília Heerdt e Eni Catarina dos Santos 

Fraternidade Nossa Senhora Aparecida de Vila Prudente – São Paulo. 



 
 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uma Luz nova brilhou, 

“O povo que andava nas trevas viu uma grande Luz:  

um Menino nasceu para nós, 

um Filho nos foi dado” (Is 9, 1.5). 
 

 Na pobreza da manjedoura “o Verbo se fez homem e veio morar entre nós” (Jo 

1, 14) No presépio podemos contemplar a sua imagem: Um Menino, tão doce e 

pequenino, reclinado na manjedoura. Maria e José o contemplam cheios de ternura, 

reconhecem nesta pequena e frágil criatura o Deus feito homem! 

 

 “Eis que vos anuncio uma grande alegria, que é para todo o povo: nasceu-vos 

hoje o Salvador, o Cristo Senhor... encontrareis um recém-nascido envolto em faixas 

reclinado numa manjedoura” (cf. Lc 2, 10-12). 

 

O Deus feito criança sorri 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! “Uma grande alegria ... que é para todo o 

povo”! 
 

Na luz da nova Luz, que nos ilumina e aquece, as Irmãs: Amarilda, Ana, Cecília, 

Célia Voss, Clara, Genoveva, Ivanete, Jósia, Julita e Maria Therezinha, desejam 

a todas/os um Feliz e abençoado Natal. - Fraternidade Cristo Redentor. 


