
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especial de Natal 

Nossas Raízes 



 
 

Queridas Irmãs, Formandas, Leigos Franciscanos da Misericórdia, amigos e 

benfeitores! 

“O povo que andava nas trevas viu uma grande luz”. (Is 9,2) 

O nascimento de Jesus se integra no plano de salvação que Deus tem para mulheres 

e homens – plano que os profetas anunciaram e cuja realização, o Povo de Deus 

aguardava ansiosamente. 

Contemplemos o presépio...! 

 

A manjedoura, a falta de lugar na hospedaria, os panos que envolvem a criança, as 

testemunhas do acontecimento - os pastores – mostram que é na pobreza, na 

simplicidade, na fragilidade que Deus vem ao encontro da humanidade para propor um 

projeto de salvação e de felicidade, mas é uma proposta que chega ao nosso coração 

pela simplicidade, fraqueza e ternura de um “menino”.  

Deus entra na nossa história dessa forma; essa é a lógica de Deus, e nós ficamos 

admirados de tal forma, que silenciamos diante desse grande mistério. O mistério da 

encarnação.  

Contemplemos o mistério de Deus em nossas vidas! Demos glória a Deus que desce 

e vem como luz a iluminar a escuridão de nossas vidas. Obrigada Senhor! Obrigada 

Menino Deus por iluminar nossa vida! Obrigada José e Maria por receber e oferecer a 

Luz para o mundo! 

Deixemos este natal nos iluminar pela Luz que acabamos de receber, para sermos 

iluminadores e que assim o mundo será mais feliz! 
 

Feliz Natal! Feliz Ano Novo! 

2018 - 2019 

Ir. Maria Aparecida Cosme Chaves 

Superiora Provincial 



 
 

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, à 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 28º CGO. 
 
Para nós todas/os, feliz Natal, um Ano novo abençoado e um feliz Capítulo. 

 
 

      Natal, 2018. 



 
 

 

Aprendemos com nosso pai São 

Francisco que o Natal é a festa das festas. Ele 

celebrava esta grande solenidade com uma 

alegria inefável, dizendo que neste dia, Deus se 

fez menino, sugou o leite, choramingou, foi 

acariciado e dormiu como todos os filhos dos 

homens (2 Celano 199).  

Dizia também, àqueles que tivessem um boi e um burro em suas casas, tratassem 

fraternalmente esses animais, fazendo memória do Menino que nasceu em Belém, 

deitado numa manjedoura e dormindo sobre o feno, entre um boi e um burrinho.  

Dessa forma, o Natal marca definitivamente a vida dos seres humanos, pois 

Deus se faz gente, morada no nosso meio, torna-se um de nós (Fl 2,6-9), como “imagem 

visível” de Deus invisível (Cl 1,15), como “expressão de seu ser” (Hb 1,3).  

É comum no Natal, vê as ruas de nossas cidades mais iluminadas e enfeitadas. É 

um grande convite a sermos um presente para o outro. É sim, quando o coração torna-se 

manjedoura e, aberto ao outro, acolhe os que sofrem, aos enfermos, às crianças em 

situação de rua, enfim, aos excluídos.  

Foi nesta atmosfera que Deus também se fez presença e presente entre nós e o 

Natal torna-se oportunidade de resgatar esta dimensão espiritual do ser humano. É 

também Deus se fazendo homem e o eterno entrando no tempo.  

Natal é a boa nova do nascimento de Jesus: “Não temais, eis que vos trago boa 

nova de grande alegria, que será para todo o povo: é que hoje vos nasceu, na cidade de 

Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor” (Lc 2,11). 

Por isso irmãos e irmãs, sem dúvida, o Natal é a festas das festas, onde mais do 

que beleza e brilho, somos convocados(a) a caminhar com Jesus sendo este dom a 

semelhança Dele mesmo, no amor, na esperança contínua e no perdão sem medidas. 

Natal é nascer sempre de novo para a grande novidade do Deus Presente Trino e 

Onipotente. 

E nós, Irmãs da Sede Provincial, desejamos a todos os nossos amigos e 

benfeitores, um Natal de muita paz, esperança e alegria e que o ano que se aproxima, 

seja de mais fraternidade, menos injustiça e que a solidariedade seja a meta, a 

preocupação de todos os povos.  

Nosso abraço: 

Ir. Francisca, Ir. Claudinete,  
Ir. Marinete, Ir. Rosana Ir. 

Rosalina 
 

Ananindeua, Natal de 2018. 



 
 

NATAL FESTA DA VIDA E DO AMOR! 

 

Queridas Irmãs! Queridas Formandas! Queridas/os Leigas/os 

Franciscanas/os da Misericórdia! 

 

Jesus nasceu! O amor espalhou-se pelo mundo! 

A renovação desse amor acontece diariamente, sempre que nos empenhamos 

na defesa da vida. Quando dizemos não aos projetos que são contra a vida e 

os direitos humanos. 

No cuidado com o meio ambiente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

No despojamento de si para ir ao encontro do outro. 

Na disposição para a missão. 

Na coragem de recomeçar sempre de novo. 

Na alegria de respondermos ao chamado do Pai, de sermos Franciscanas/os. 

Que neste Natal, os nossos corações se renovem no amor do Menino Deus e 

que vivamos intensamente o amor em todas as suas manifestações.  

 

Desejamos um Natal abençoado e o Ano Novo cheio de muitas graças! 

 

       Com fraterna estima: Ir. Clemilda Andrade, Ir. Daiana Felix, Ir. Maria 

Santana e Ir. Rosa Monteiro. 

 

Fraternidade Nossa Senhora de Nazaré 

 

Ananindeua – PA, 2018 
 

 

 



 
 

É NATAL! 
 

A noite de Natal, acontece mais uma vez. 

E o que fizemos? O que mudou? Como estamos 
vivendo? Será que é de fato Natal?  

Sim, é Natal, embora não tenhamos vivido como 
deveríamos viver, Deus nasce em cada um de 

nós, independente de nossas atitudes.  

Deus nasce em nós, quando reconhecemos 
nossas fragilidades; 

Nasce em quando partilhamos a nossa 
vida com outras; 

Nasce em nós quando estendemos nossas 
mãos para que esta caído sem julgar a causa 

da queda; 

Nasce em nós, quando somos capazes de nos 
alegrar com quem se alegra, 

Chorar com quem chora; 

Nasce em nós quando reconhecemos que 
não podemos ir a lugar nenhum sem que 

Ele nasça em nós, mesmo que não 
percebamos Ele nasce em nós. 

Então é Natal todos os dias, se 
deixarmos Ele nascer em nós. 

Porque será sempre Natal, pois Deus é amor!  

 
FELIZ NATAL E UM ANO NOVO CHEIO DE 

MUITAS BÊNÇÃOS! 
 
 

Fraternidade São José 
                                                    Irmãs: Graça e Socorro 

 

 

 

                                                 Manicoré- Amazonas 

  



 
 

“A Palavra fez-se carne e habitou entre nós!” 
Feliz Natal! Feliz Ano Novo! 

2018 – 2019 

 
 

De uma Mulher, chamada Maria a mais bendita, Deus se encarnou e veio para morar 

conosco. A santidade desse Menino-Deus marcou de uma vez por todas, nosso tempo, 

todos os tempos! Ele veio trazer a salvação para cada uma/para cada um de nós, para 

todos e todas! 

“Celebramos o mistério de Belém, o mistério de uma noite singular que está de certa 

forma, no tempo e para além do tempo. Do seio da Virgem, nasceu um Menino, uma 

manjedoura serviu de berço para a Vida imortal”. 

Natal é a festa da vida, da luz, do amor e do perdão! Esta solenidade une a aflição pela 

qual passamos hoje, à esperança; a dor à alegria. Foi isso que aconteceu em Belém de 

Judá. Uma Virgem, Mãe deu à luz: “veio ao mundo um homem” (cf. Jo 16,21), o Filho 

de Deus, o Filho do Homem. Mistério encantador de Belém! Por isso cantamos 

vibrantes... Noite feliz, noite feliz... 

O Verbo que chora numa manjedoura. Chama-se Jesus, que significa “Deus salva”, 

porque Ele “salvará o povo dos seus pecados” (Mt 1,21). Que belo e que graça! 

Ele nasce em um estábulo e, permanecendo entre nós, acende no mundo o fogo do amor 

de Deus (cf. Lc 12,49), esse amor é para nós, a chama da misericórdia.  

Deus assume a condição corpórea de toda a humanidade, integrada em todos os valores 

de dignidade, justiça e verdade, que, no amor, são revestidos de eternidade. “O amor é 

forte como a morte...”. O Amor é eterno! 

Somos felizes por termos um Deus assim. Por isso desejamos: Um Feliz Natal e um 

jubiloso ano novo! 

 

Sãos os sinceros votos da Fraternidade Irmão Sol – Tomé Açu/PA 

Ir. Maria Aparecida Cosme Chaves, Ir. Terezinha de Jesus Rodrigues Bahia, Ir. Selma 

Albernás Braga, Fabiana da Silva Teixeira – Postulante, Zenilde Feitosa Pantoja - LFM 



 
 

“O Verdadeiro Natal” 

Perguntou um dia uma criança a um velho sábio: O que é 

o Verdadeiro Natal? O sábio muito sereno, olhou 

delicadamente para criança e respondeu: “O verdadeiro 

Natal minha criança, é o Mistério de Deus”.  

“Como assim? Onde posso encontrá-lo?” 

Perguntou a criança. O sábio cuidadosamente 

falou: “Ao ver um mendigo deitado às margens 

das ruas, com frio, fome, desabrigado, sem 

alento e desamparado e perceber que ao seu 

lado está alguém debruçado lhe ofertando: afeto, 

carinho, pão, agasalho, aí estar o Verdadeiro 

Natal. Porém meu pequeno – continuou o sábio 

– ao olhar muitos desabrigados debaixo de um viaduto, reunidos ao redor de uma 

fogueira, aquecendo-se no fogo e no calor humano, ouvindo apenas o silêncio da noite 

que escurece os olhos a repousar à espera de um novo dia chegar e no silêncio, perceber 

que os corações se aqueciam no aconchego, na companhia e na presença do outro, lá está 

o Verdadeiro Natal, porque eles estão sendo aquecido pelo fogo do coração que não 

explica, mas sente”.  

“Então, como posso entender o Verdadeiro 

Natal no meio de tanta tristeza, desilusão, 

pobreza, sofrimento, dor, preconceito, 

discriminação, violência, abandono?” 

Indagou a criança. 

O sábio a colocou em seu colo e disse: “Ao 

chegar a uma Igreja e ouvir o sino a tocar, 

convidando-o para entrar, lá encontrará 

uma pequena imagem de um menino: frágil, 

pobre, sensível, agasalhado em uma manjedoura, na vigilância dos animais e 

acompanhado pelos olhares de amor dos seus pais, onde o silêncio é o grito mais forte, e 

o coração aquecido pela alegria de receber o pequeno Mistério de Deus, um menino que 

representa toda a humanidade sofrida e esperançosa: “O Deus conosco, o nosso 

Aconchego, o nosso Abrigo, o nosso Refúgio, o nosso Verdadeiro Natal”.  

A criança emocionada, abraça o velho sábio e diz: “Obrigado por me explicar o que é o 

Verdadeiro Natal! Quero poder ser um sinal do anúncio do Mistério pequeno de Deus a 

toda humanidade!” 

Que cada Irmã, Formanda e Leigo Franciscano da Misericórdia, possa ser sinal do 

anúncio do Verdadeiro Natal!  

A Todos/as um Santo Natal e um Ano de 2019 

abençoado!  

Com afeição: Irmãs da Fraternidade Santa Inês de Assis: 



 
 

Nilsa Rech, Gilsélia, Marytânia e Maria Antonia 

Envolto em panos 

É NATAL! Renasce em nós a Esperança. 

A humanidade recebe de Deus o maior dos 

presentes: o MENINO de Belém. Ele se fez nosso 

irmão para nos tornar Verdadeiramente filhos de 

Deus. 

 

Queridas Irmãs! 

Queridas Formandas! 

Queridos Leigos Franciscanos da Misericórdia! 

Deus vem ao encontro dos homens com uma proposta de Salvação e 

felicidade, através da simplicidade, da fraqueza e da ternura de uma 

"criança", que ainda hoje estende os braços, pedindo a nossa colaboração 

para crescer e se desenvolver. A frágil e dócil criança, que nesta noite 

encontramos na manjedoura, é o Filho de Deus, verdadeiro sinal de 

esperança para o mundo. 

 

Diante do AMOR do Menino Deus, vamos nos alegrar, unir e 

celebrar este dia de festa com atitudes acompanhadas de sinceros desejos 

de conversão, mudança de vida e transformação. 

 

Que toda beleza e encanto do Natal, traga CALOR ao nosso 

CORAÇÃO. 

 

Um Feliz e Abençoado NATAL, é o que nós Irmãs da Fraternidade Santa 

Maria dos Anjos desejamos. 

 

 

Irmã Arizan Silva e Irmã Leontina Ferreira 

 

 

 

Santa Luzia – MA 

Natal/2018 

 

 

 



 
 

 

Então é Natal, e o que você fez… 

 

Que neste Natal o amor possa florescer em 

todos os cantos deste mundo. Que nós possamos 

desfrutar da bondade divina, e que sejamos sempre 

dignos do amor de Cristo. Façamos nossa parte, na busca pela felicidade.  

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

sempre na vida daqueles que o buscam.  

Que o menino Jesus ilumine o Natal com 

a esperança de dias melhores e momentos 

especiais em nossas vidas. Que Ele ilumine 

nossas famílias para que jamais esqueçam que 

a compreensão é a base de tudo. Que este Natal sejamos mais do que uma 

festa, sejamos a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os 

homens de boa vontade.  

Feliz e abençoado Natal e um Próspero Ano Novo cheio de Amor e da 

Misericórdia de Deus entre os irmãos e irmãs! 

 

Com gratidão: 

 

Ir. Lindalva, Ir. Nazaret de Jesus, Ir. Richelly, Ir. Rosalina, Ir. Rosanira 

 

Fraternidade Santa Clara de Assis 

Piripiri – PI 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUERIDAS IRMÃS, FORMANDAS E LEIGOS FRANCISCANOS DA MISERICÓRDIA! 
 

Neste natal, somos convidados(as) a irmos até a Belém de nossos corações, para de 

lá, examinarmos como estamos “cuidando” do Menino-Deus, para que celebremos 

um Natal cada dia mais feliz para a nossa humanidade. 

 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo! 
 

 

São os Votos das Irmãs da Fraternidade Frei Galvão: 

Irmã Emília e Irmã Maria de Fátima 

 

 

 
 
 

Milton Brandão, Natal de 2018. 



 
 

FELIZ NATAL E FELIZ VIDA NOVA! 

 

Queridas Irmãs, Formandas, Leigos Franciscanos da Misericórdia! 

Que Jesus encontre lugar no nosso coração para nascer, crescer e 

permanecer para sempre transformando a nossa vida, numa vida que lhe agrade! 

     

 

Que possamos permanecer reunidas e unidas na busca da realização da 

vontade de Deus em nossa vida! Que este natal seja diferente dos outros anos que 

passamos. Que possamos dizer juntas: “Jesus, já é tarde e a noite já vem! Fica 

conosco, Senhor!”. 

Estes são os melhores votos das Irmãs: Maria de Nazaret, Maria Marques e 

Miraci Lopes da Fraternidade São Francisco de Assis. 

 

 

Jaguaruana-Ceará. 



 
 

NATAL É FESTA DA ESPERANÇA! 

 

 

Quando acolhemos o imigrante que chega a nosso país, aí acontece o NATAL. 

Quando defendemos os direitos humanos, então é NATAL. 

Quando gritamos contra os tiranos que oprimem a vida de nosso povo, aí acontece o NATAL. 

Quando lutamos por justiça, aí acontece NATAL. 

Quando deixamos o amor vencer o ódio, então é NATAL. 

Quando somos capazes de colocar a vida acima do lucro, de nosso interesse pessoal, aí 

acontece o NATAL. 

Quando damos de comer a quem tem fome, aí acontece o NATAL. 

O Natal é encontro com Deus encarnado que é sinal de esperança e contradição. 

 

Feliz Natal e Feliz encontro diário com Emanuel. 

 

Nosso abraço fraterno: 

Irmã Zulmira, Irmã Delma e Irmã Regina 

 

Curitiba/PR - Natal, 2018. 



 
 

 

    

 

           

 

  

 

                        

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                         

 

 

             

                 

Irmã Maria Antonia Pereira Sousa 



 
 

Queridas Irmãs, Formandas e Leigos Franciscanos da 
Misericórdia! 

 

Mais um ano chega ao fim, mais uma vez o espírito de Natal chega 

para suavizar os nossos dias e trazer brilho e alegria para as nossas 

vidas. 

O Natal conta a história da família mais importante do mundo, a 

família que serve de exemplo de amor e união para toda 

humanidade. Por isso, o Natal é tempo de família, é tempo de 

compartilhar os nossos momentos com aquelas pessoas que são 

responsáveis pela nossa vida e pela nossa existência. 

 

No Natal não há maior presente do que a presença daqueles que 

amamos e que são importantes para nós. Natal é tempo de perdoar, 

de amar e de receber a bênção de Deus, o nosso grande Pai. É tempo 

de se deixar guiar pelas luzes divinas e ser conduzido para o caminho 

do bem, da paz e da felicidade. 

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 os objetivos 

alcançados. É tempo de olhar para a frente com determinação e 

otimismo, levando conosco todas as lições que aprendemos. 

Que sejamos gratas e felizes por ter vivido mais este ano, e por ter 

tido a oportunidade de aprender e crescer, como pessoa e 

principalmente como Irmãs da Misericórdia.  

Que Jesus-Menino nasça nos nossos corações e que Ele traga consigo 

muita luz e alegria. 

Feliz Natal e um Feliz Ano Novo!! 

Irmã Taís Machado de Sousa- Juniorista do 4ºano 



 
 

Paz e Bem 

Que a força do Cristo encarnado esteja convosco. 

Este ano tive a oportunidade de viver o tempo de preparação do Natal com minha 

família depois de estar dois anos na Fundação Missionária em Honduras. 

Acredito que o mistério do Natal nos convida a olhar a realidade hondurenha e brasileira 

que necessita que sejamos instrumentos para ajudar a construir caminhos de justiça, paz 

e sair ao encontro da Vida. 

Quero partilhar e rezar com vocês uma das realidades da missão onde Jesus, Maria e 

José continuam a caminhar no meio de nós como as centenas de famílias hondurenhas 

que estão migrando em busca de uma vida mais digna, perseguidos pela pobreza e falta 

de oportunidades. 

É tempo de alegria, mas também de solidariedade com as Sagradas Famílias Pobres e 

Imigrantes que estão no meio de nós. 

Que este Natal seja esperança de vida nova. 

Feliz Navidad 

Feliz Natal! 

Fraternalmente: Irmã Franciele Lima da Silva 

 

 

 

 



 
 

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 exercícios 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 sofredores 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. 



 
 

 

“O Cristo já nasceu na gruta de Belém, mas é preciso ainda nascer em nós também.” 
 

 

 

 

 

Queridas Irmãs, Irmãos, Formandas 

e Leigos Franciscanos da Misericórdia. 

 

Mais uma vez, Deus vem ao nosso 

encontro, porque é um Deus-Conosco. Vem em 

forma de criança, pequena e frágil, para nos 

mostrar que ninguém é maior do que ninguém. Todos somos iguais, desde o 

nosso nascimento. 

Tornando-se carne, nascendo em um seio familiar, Jesus faz-se visível 

e luz da humanidade, à qual lhe é dada para que Ele a torne em uma 

humanidade nova. 

Como cristãos(ãs), filhos(as) de Deus, devemos acolher com toda 

disponibilidade do nosso coração, o nosso Salvador, que vem ao nosso 

encontro, porque nos ama e quer viver bem junto a nós. 

De coração alegre e agradecido, desejo a cada Irmão, Irmã, 

Formanda e Leigo Franciscano da Misericórdia um Feliz e abençoado Natal 

e que seja uma oportunidade de nos aproximarmos mais e mais do Cristo 

que vem e permanece conosco. Amém! 

 

Com carinho. 

 

Fabiana da Silva Teixeira- Postulante 

 
 



 
 

 

 

Queridas Irmãs e Formandas  

   

“O Menino Deus veio habitar entre nós”!  

 

Em meio a tantas manifestações contrárias ao 

amor de Deus vividos nos tempos atuais, o 

Menino Deus vem nascer para transformar 

nossos corações, renovando nossas forças 

para continuarmos anunciando a esperança e a paz para todos aqueles que 

buscam e querem um mundo mais harmonioso, fraterno e humanitário. 

Desejamos que nossas Fraternidades sejam uma extensão do presépio, 

difundindo o amor e gratuidade de Deus entre os todos os irmãos e irmãs. 

Diante da ternura do Menino de Belém que edifica e fortifica nossa fé, 

possamos eternizar todos os bons desejos e propósitos que almejamos para 

o ano de 2019, com muita perseverança e alegria. 

Um feliz e abençoado Natal e um próspero Ano Novo!  

Aspirantado São José Operário: 

Maria Clara, Milena, Joane, 

 Irmã Rosa e Irmã Daiana. 
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“Eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo: é 
que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador que é o Cristo Senhor.”  

(Lc 2, 10-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Francisco de Assis considerava o Natal como “a festa das festas”. 

“Queria que nesse dia os ricos dessem comida abundante aos pobres e 

famintos, que os bois e jumentos tivessem mais feno que o habitual e que 

todos os que pudessem fossem obrigados a espalhar trigo e outros cereais 

pelos caminhos, para que, em tão grande solenidade, as avezinhas, sobretudo 

as irmãs cotovias comessem em abundância” (2 Cel 200). 

Quanta ternura num simples Presépio! Dele emana uma força divina que 

vem do nascimento do Salvador, o Cristo e Senhor. São Francisco levou esse 

mistério ao povo.  

Contemplemos o presépio e renovemos nosso SIM ao Cristo Senhor. 

Sejamos, também nós, portadores desse mistério. Primeiramente deixando 

Jesus renascer em nossos corações e depois sendo sinal do Salvador para 

todas as pessoas. 

Um abençoado Natal!  

Que o Ano Novo seja cheio de luz, paz, amor e prosperidade! 

Fraternalmente,  

Leigos Franciscanos da Misericórdia – Ananindeua / PA. 


