
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 2019



Na pobreza e humildade, nasceu o Menino! 

 
 

 

 

 

 

 

Queridas Irmãs, formandas e LFM! 

 

O advento, nos prepara para a chegada de um menino muito especial, o 

Salvador, o grande Mestre das nossas vidas, o Amado de São Francisco, Jesus 

de Nazaré.   

São Francisco entendeu e celebrou o Natal, através da passagem do “Natal 

em Greccio”. 

Tomás Celano nos diz que, chegada à noite de Natal, muitas pessoas vieram 

de longe e de perto, trazendo tochas e velas para iluminar a escuridão. Então 

veio São Francisco e refizeram a cena do nascimento de Jesus: o feno, o boi e 

o burro, a manjedoura, e um menino deitado ali. Francisco quis celebrar a 

memória do Menino que nasceu em Belém. Quis contemplar a bondade de 

Deus em fazer-se humano para vir ao nosso encontro.  

Francisco fez nascer não só na encenação do presépio, mas no coração das 

pessoas, o Menino Jesus, pobre e humilde.   

Mais uma vez somos convidadas/os a preparar o presépio do nosso coração 

para que o Menino pobrezinho e humilde possa encontrar um local para 

nascer.   

Que a celebração do Natal, também nos prepare para celebrarmos o XV CPO 

instruidas pelo Menino pobre e humilde.    

Desejo a todas/os um Santo Natal e abençoado ano novo!  

Na bênção do Menino Deus. 

Irmã Ivanete de Fatima Rimoldi – Superiora Provincial  



QUERIDAS IRMÃS, FORMANDAS E LFM! 

         É Natal!  

“Vamos a Belém ver o que aconteceu e o que o Senhor nos 

deu a conhecer” (Lc 2, 15). 

 

 

“ Desde a sua origem franciscana, o Presépio é um convite a sentir, a tocar a pobreza que 
escolheu, para Si mesmo, o Filho de Deus na sua encarnação, tornando-se assim, 
implicitamente, um apelo para O seguirmos pelo caminho da humildade, da pobreza, do 
despojamento, que parte da manjedoura de Belém e leva até à Cruz, e um apelo ainda a 
encontrá-Lo e servi-Lo, com misericórdia, nos irmãos e irmãs mais necessitados (cf. Mt 25, 31-
46).  

Este texto do Papa Francisco proferido na Carta Apostólica Admirabile Signum, para nós 
Franciscanas de São José, tem um significado peculiar. Traz presente nosso carisma, nossa 
missão neste mundo em que vivemos hoje.  

Que neste Natal possamos dedicar um tempo para que diante do presépio nos coloquemos 
em contemplação, assim como fizeram os pastores que deixaram seus campos e foram ao 
encontro do essencial, daquilo que é fundamental, tornando-se assim as primeiras 
testemunhas da Boa Nova.  

Que esta experiência de reverência diante do Menino Deus, nos leve a sermos testemunhas 
do amor do Pai que vem ao nosso encontro de forma tão humana e ao mesmo tempo divina, 
frágil, simples e pobre, tão presente na humanidade que está à margem da sociedade.  

Desejo a cada uma e a cada um, que ao celebrarmos este Natal, nosso coração transborde de 
inefável alegria para podermos assim, sermos testemunhas da Boa Nova, para prosseguirmos 
no Vigor da Origem, ouvindo o clamor dos pobres, tão presente na Encarnação do Menino 
Deus.  

FELIZ NATAL, UM 2020 REPLETO DE PAZ, DE AMOR E DE SOLIDARIEDADE.  

 

 

 

 

Curitiba, 25/12/2019 

Superiora Geral  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que façamos do nosso coração uma Belém, para o nascimento 

do Menino Jesus. Pois nasceu para nós um menino, Ele se chama: 

"Conselheiro Maravilhoso". 

"Deus Forte. Pai para sempre. Príncipe da Paz. Grande será 

seu domínio e a paz não terá fim. (Is 9,5) " 

Que Jesus seja o maior presente de todas nós neste dia. 

Um feliz e abençoado Natal irmãs e para todas nossas famílias! 

 
 

 



 

 

O Natal se aproxima, mais um ano se passou, celebrar está data 

é fazer memória do nascimento de Jesus e sua encarnação no meio de 

nós, é lembrar que Ele também foi humano, foi pobre e experimentou 

todas as dificuldades e alegrias da vida, por isso nos entende em nossas 

aflições e nos dá a oportunidade de renascer N'ele.  

 

             É tempo de olharmos para todos os acontecimentos do ano e 

nos questionarmos se na nossa vida estamos testemunhando Jesus, que 

veio e nos mostrou como é viver a humanidade em plenitude e nos ensinou 

a amar. 

            Também é momento de encontro, das belas ceias, de trocar 

presentes, que nesse dia, lembremos que o maior presente é a vida, é 

poder se doar aos irmãos necessitados que estão ao nosso lado e amá-los, 

seguindo o exemplo de Jesus. 

            Natal, é quando a cidade se enche de luz, que ao olharmos 

as luzes de dezembro, possamos lembrar que Jesus é a luz do mundo, que 

quer nascer não só no natal, mas sim todas as manhãs em nosso coração. 

 

Desejo a todos um feliz e santo Natal, Paz e Bem!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezadas Irmãs e formandas 

Quero me fazer presente nesse fim de ano para desejar a todas um 

feliz Natal e um abençoado Ano Novo. 

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 fruto de seu amor 

entre nós. Por isso espero que a essência desta chama divina esteja 

sempre acesa em nossos corações e que ela traga um Natal de paz e 

um ano novo de alegrias. 

São os votos da: 

Porto Alegre do Norte MT 

Natal 2019   

Hayka Kauri Lima de Oliveira -  Vocacionada de Porto Alegre do Norte. MT 
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Natal! Festa da vida,  

Da família, da fraternidade, 

Solidariedade e partilha. 

Natal! Tempo de encontro, 

De esperança, de reflexão, 

De sonho e de ternura! 
 

O Pai, por amor, enviou o Seu Filho a nós, para a nossa salvação. São 

Francisco de Assis reza, diante do presépio: “Porque um Menino 

santíssimo e dileto nos foi dado e nasceu por nós no caminho e foi 

colocado na manjedoura, porque ele não tinha um lugar na hospedaria”? 



O Natal é este movimento de descida, 

que a Palavra do Pai assumiu, deixando 

a sua glória divina para fazer-se pessoa 

pobre entre as pessoas. E para nascer 

para nós. Ele não tem exigências: é 

simples, pobre e humilde, é Deus.  

Por amor do Pai, nós merecemos o seu 

Filho. Por nosso amor, a outra pessoa, o 

pobre, merece a nossa doação, merece o 

nosso empenho, nosso amor nossa vida. 

Nós somos o NATAL da outra pessoa.  

Somos festa para o outro. Jesus é a Festa. Por isso, Natal é a festa das 

festas! 

NOSSA VOCAÇÃO É SER FESTA PARA OS OUTROS! 

Queridas Irmãs, Formandas e Leigos Franciscanos da Misericórdia!  

UM FELIZ NATAL!  

 

 

 

ABENÇOADO ANO DE 2020! 

 

São o Votos de: 

Irmãs Julita Martendal e Rainilda Ballmann 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas Irmãs e Irmãos, 

Sempre é Natal, quando deixamos Deus morar no dia a dia em nossa 

Vida, com: simplicidade, bondade, perdão, misericórdia e o cuidado com 

a vida. 

Com o nascimento de Jesus, Ele nos trouxe a grande verdade que Deus 

desceu do céu e veio a terra para trazer as alegrias do seu amor. Nesta 



alegria é que devemos irradiar a luz divina em fraternidade, com as 

famílias e a sociedade onde vivemos  

Precisamos seguir a exemplo da Família de Nazaré, as pressas dos 

Pastores os presentes dos Magos e o anúncio dos Anjos para celebrar 

este Natal com o coração puro doação e acolhida. 

Esta é a melhor maneira de vivermos as festas natalinas do Deus 

menino neste Natal de 2019 e que se estende todo o ano de 2020 com 

muita paz e esperança. 

 

São os votos de Natal e de um Ano Novo cheia da graça de Deus. 

Da Fraternidade do Senhor Divino – Coxim/MS  

As Irmãs: Teresinha Joenck, Ivodia Bernadina Voges 

e Nivalda Maria Clasen 

 



Queridas Irmãs e Formandas 

Queridos LFM, Amigos e Benfeitores 

Neste Natal somos convidados com alegria, a sentirmo-nos convocados e 

olhar para o Menino do Natal com maior reverencia e bom Temor... 

Ao invés de depararmos com uma visão costumeira...; Olhar com os olhos da 

alma e da Fé, querendo Ver Jesus que vem ao mundo com uma Missão de 

Realizar o Plano de Amor de Deus Pai... “Eu vim para que todos tenham 

Vida e Vida em abundância...” E ainda: “Meu Pai não quer que nenhum se 

perca...”. Eis a boa notícia! 

   

 

 

 

 

 

 

 

Feliz Natal! E Feliz Ano Novo! 

Com ternura e alegria. Votos das Irmãs: Iris Maria Ferrazza 

Irani Ferreira de Souza e Cecília Oliari 

Fraternidade São Francisco 

Coronel Vivida – PR 

 



 

NATAL 2019 
 

O anjo Gabriel anunciou, e Maria cantou: “Minha alma exalta o Senhor, meu 
espírito se alegra em Deus, meu Salvador”. 

 
Porque nasceu para nós o Salvador; a fé, o amor e a esperança em nós 

desabrocharam. 
Por Deus, com Deus e em Deus tudo se transformou e lá no céu a estrela 

brilhou. 
 

A FÉ em nós redesenhou o 
caminho da salvação; 

Por isso professamos que cremos 
no mistério encarnado, 

Que é para nós revelação. 
E lá se vão os reis magos com 

ofertas nas mãos. 
 

No mistério revelado depositamos 
nossa ESPERANÇA, 

 em suas promessas acreditamos 
com total confiança, pois Deus 
enviado é hoje adorado. 

 
O AMOR nos amou,  

nasceu para nós o Salvador. 
Alegremo-nos e nele exultemos. É 

NATAL! 
(Paulus) 

 

Queridas Irmãs, Formandas, Leigos Franciscanos da Misericórdia, 

benfeitores e amigos Alegria e Esperança na Festa do AMOR! 

Saúde e Paz no ANO NOVO! 

São os votos das Irmãs da Fraternidade Monte Alverne, Rondinha – Campo 

Largo/PR: Elisa, Alaíde, Rosa da Veiga, Teodósia, Hilda, Adelaide, Madalena, 

Joanice e Postulantes Adriana e Deborah 

 

 

 

 



FELIZ NATAL 
Somos Belém 

 

 
 

Outrora Belém foi berço de VIDA NOVA. 

Hoje dizemos que a Amazônia é origem de vida 

Outrora a vida do Menino que nascia foi constantemente ameaçada pela ganância 

de alguns 

Hoje a Amazônia com seus povos originários é constantemente ameaçada pela 

ganância das grandes potências do Mundo. 

Celebremos nosso Natal em solidariedade com todo este povo que diariamente 

sofre ameaça de morte e junto com ele a morte deste bioma tão rico  

Jesus continua ameaçado neste sistema perverso. 

 

 

A todas as Irmãs, formandas, LFM, amigos e benfeitores da Congregação, nossos 

votos de Feliz Natal e abençoado Ano Novo! 

São os votos das Irmãs da Fraternidade Marta e Maria: 

Irmã Irma Willemann 

Irmã Maria Neide Schmidt 

Irmã Angela Willemann 

Porto Alegre do Norte, MT – Natal 2019. 



 

 

 

Queridas Irmãs, Formandas e Leigos Franciscanos da Misericórdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando a noite chegou ao seu ponto mais alto e o silêncio tudo 

envolvia; 

Quando os pobres da terra não tinham mais esperança; 

Quando os pastores estavam nos campos, abertos aos sinais; 

Quando tudo estava preparado e a plenitude dos tempos se realizava, 

Maria deu à luz um Menino que é Deus Salvador, deitado numa 

manjedoura para ser Deus conosco, alimento da caminhada em busco 

de nossa verdadeira filiação. 

Feliz Natal, cheio de alegria e Paz! 

Abençoado Ano Novo! 

Fraternidade Madre Casimira 

Irmãs: Célia Vóss, Elvira, Maria Célia, Natalícia, Noeli, Rosa Ada, Zemira 

e Rosa Borguesan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas Irmãs, Formandas e Leigos Franciscanos da Misericórdia 

Natal é a festa do amor em família. Deus entra na história da 

humanidade através, de uma família, a família de Nazaré. Por isso, que 

todas as famílias acolham o Cristo e deixem sua presença ensinar o que 

realmente é amar. Que neste Natal possamos   renascer com Cristo 

para uma   esperança   renovada. Que no rosto do Menino Deus, 

comtemplemos nosso rosto e aprendamos daquele que por amor se fez 

humano a amar de um jeito mais Divino. 

Que a luz vinda do céu ilumine nosso coração e nos encha de paz. 

Votos de um Feliz Natal e Próspero Ano Novo 

Irmãs da Fraternidade Bom Samaritano: 

Irmã Alice Vanderlinde 

Irmã Rainilda Schmitz 



 

 

 

 

 

 

 

É grande o Mistério da Encarnação do Senhor.  

À Palavra se fez carne e veio morar entre nós. (Jo 1, 14) 

Quando imaginamos que, para encontrar e Servir a Deus, precisamos nos elevar, no 

sentido de deixar as coisas do mundo, vemos no Evangelho o testemunho contrário 

do próprio Deus. Ele desce e entra no mundo e em nossa história para assumir em 

tudo a nossa existência. 

Que mistério maravilhoso este jeito de Deus se dá e permanecer no meio de nós.   

Votos de um abençoado e Santo Natal a todas as Irmãs, formandas e 

LFM. 

Irmãs da Fraterndiade Cristo Redentor:  Ivanete de Fátima Rimoldi, Julita 

Momm, Genoveva Feldhaus, Clara Zimmermann, Ana da Silva Couto, 

Ivone Martendal, Maria Therezinha Justen, Jósia da Silva e Marilene 

Aparecida de Souza 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Natal é a expressão da vida, é tempo de esperança e renovação. O 

Cristo que nasceu há tanto tempo ainda mantém acesa a luz que trouxe 

ao mundo e sua lição de amor e doação pela humanidade devem nos guiar 

e nos inspirar hoje e sempre.   

Que a harmonia, a caridade e o perdão floresçam em nossos corações e 

que nossas orações de agradecimento se unam a milhares de outras para 

se transformarem em uma só vibração. Que o Natal seja sentido e 

vivenciado de modo sublime, com o pensamento elevado.  

Feliz Natal! Feliz Ano Novo! 

Ir. Marilene Aparecida de Souza 

 


