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NATAL: DO PREPARO À REALIZAÇÃO DA FESTA

Caríssimos: que Jesus guarde os meus filhos e filhas paroquianos!

No horizonte da solene celebração do Natal surge a oportunidade da experiência magna do Advento em que cada cristão é 
chamado a se renovar e corrigir os estrabismos do olhar do coração, entrar no compasso do Evangelho e fixar sempre de novo em 
Cristo o olhar da fé que nos desafia a compreender que as mudanças e as conquistas de novas etapas são uma exigência da vida. 

A humanidade precisa refletir, neste tempo da graça do preparo para as festas natalinas, todos os seus descompassos, seus 
retrocessos e prejuízos admitindo um dos maiores desafios existenciais: a conversão diária. Este é um caminho bem longo que 
requer a clarividência de reconhecer a necessidade de promover transformações interiores, enxergar um percurso diferente, 
capaz de dar rumo novo à vida, superar obstáculos sobretudo a tendência de resistir às mudanças nos processos existenciais, 
sociopolíticos e culturais justamente por apego aquele conforto conquistado.  

Nosso preparo para o Natal deve nos interpelar quanto aquelas atitudes medíocres e emoldadas na mesquinhez que obscurece 
os anseios do Evangelho, cega a competência para perceber a hora de mudar, contamina a convivência cidadã e agravam-se o 
fenômeno das considerações aprisionadas no enrijecimento da falta de solidariedade e a visão distorcida da caridade quanto a 
perspectiva espiritual, e nos moldes da cidadania, relacionam-se com as incivilidades, desrespeito ao bem comum, à verdade e à 
justiça social. 

Quando adentramos ao cerne do Natal deve revelar uma verdadeira mudança no coração humano que potencializa na prática 
existencial. A experiência de reconhecer e vivenciar a centralidade de Jesus Cristo – o Verbo encarnado, fecunda e aponta a 
indicativa mais perfeita da possibilidade de qualquer ser humano se transformar abrindo-se a inúmeras reformulações interiores 
para uma nova história que promove e respeita a dignidade humana. E, se mudar o ser humano, muda o mundo, a vida, a história. 

A lógica do Natal desperta na consciência o dom do encontro com Jesus Cristo que vem até nós. Essa é a experiência do tempo 
de um advento de urgentes e inadiáveis mudanças em que cada pessoa como sujeito se sente capacitada para alcançar mais um 
passo do desenvolvimento e, ao observar atentamente o panorama mundial e sua complexidade, projeta um compromisso de ser 
mais humano, construtor da paz. 

Deus se humanizou (Jo 1,14), exceto no pecado, para nos ensinar a nobreza da vida humana com dom primordial de suas mãos. 
Um mistério inesgotável de amor. O infinito do amor de Deus é manifestado no coração do mundo. “Ninguém jamais viu a Deus; o 
Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer” (Jo 1,18).

As festas natalinas com todo seu brilho de luz é a oportunidade ímpar de cada pessoa viver o ápice do cristianismo e ter o firme 
propósito de fazer o bem e fazer bem o que se deve fazer para cultivar a compaixão, a solidariedade e a fraternidade sendo no 
mundo um oásis de misericórdia

Natal é a festa do encontro! É a festa dos amores onde o Filho de Deus, Verbo encarnado, o amado de toda a alma humana é o 
sentido único e insubstituível desta festa. Nada, ninguém e nenhum outro pode substituir aquele que é a razão da festa. Natal é a 

mais terna expressão da misericórdia de Deus porque é a oferta incondicional feita pelo Pai de seu Filho 
amado à humanidade. Na magnanimidade desta festa ele desfaz nossa mesquinhez e inflama o coração 
humano de um amor tão intenso que desfaz os descompassos, supera a rotina que promove esterilidade 
e os desencantos que deprimem e fazem tantos descerem nos escombros da vida.

Natal é tempo de, fecundando a fé, fixar os olhos n’Ele envolto em faixas naquela manjedoura para 
exaurir a força com Ele, por Ele e n’Ele de um efeito revolucionário em nós e na sociedade que promova 

a paz, a solidariedade e a justiça. Natal é tempo de encontrar na pessoa do Cristo o horizonte 
da vida, imbuir-se do dom da alegria de ser ungido como ele e decidir qualificar a vida com 
o compromisso pessoal, familiar, vivido no labor diário, na comunidade de fé e em todos os 
outros contextos possíveis. 

Com todo o afeto, um Feliz e Santo Natal e abençoa-vos,
Pe. Efferson Andrade
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SÃO LÁZARO 

Era conhecido por ser amigo 
de Jesus, tão amigo que 
sua residência próxima a 
Jerusalém por muitas vezes foi 
utilizada como abrigo para os 
apóstolos e Cristo.
O que se sabe sobre a história 
de São Lázaro é que era irmão 
de Marta e Maria, além do 
conhecimento do Evangelho 
que nos revela a profundidade 
da amizade de Jesus para com 
ele já que sempre apoiou o 
Mestre.
Após sua morte São Lázaro 
arrancou lágrimas de Jesus 
Cristo que proferiu a irmã do 
Santo as seguintes palavras: 
“Eu sou a ressurreição e a vida; 
quem crê em mim, ainda que 
morto, viverá: e quem vive e 
crê em mim, não morrerá, Crês 
isto?” (Jo 11,26).
Após isso Jesus Cristo realizou 
um de seus maiores milagres, 
ressuscitando São Lázaro pelo 
poder de Deus, o que levou 
muitos à fé no Senhor, conta 
a história que por muitos anos 
a casa de Lázaro foi local de 
acolhimento para os cristãos 
até o santo ser martirizado.

São Lázaro, rogai por nós!

Universal: o futuro dos mais jovens. 
Para que cada país tome as medidas 
necessárias para fazer do futuro dos 
mais jovens uma prioridade, sobretudo 
daqueles que estão a sofrer.

Intenções de oração do santo padre confiadas ao 
Apostolado da Oração para o mês de dezembro - 2019

N
O

TÍCIA
S D

A
  PA

RÓ
Q

U
IA

ALMOÇO BENEFICENTE NA COMUNIDADE
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

No dia 24 de novembro, foi realizado de forma brilhante na Comunidade 
Nossa Senhora das Graças, no bairro Parque Caravelas, mais uma edição do 
Almoço Beneficente. 

Através do evento a comunidade conseguiu agariar fundos financeiros para 
a obras que estão sendo realizadas na comunidade, além claro, de proporcionar 
um momento agradável e de muita fraternidade entre os participantes. O evento 
contou com uma deliciosa comida produzida pelos fiéis, música ao vivo, muita 
descontração e ao final foi realizado o sorteio do quadro da Santa Ceia.

Agradecemos a todos que ajudaram, participaram e contribuíram com a 
realização do evento. Deus abençoe você por intecessão de Nossa Senhora das 
Graças.
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DAS MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS

Aconteceu no dia 23 de novembro, a confraternização 
do grupo das Mães que Oram pelos Filhos com o tema: 
“Estreitando laços”. A confraternização foi realizada na 
área externa da Igreja Matriz São Pedro e contou com 
momentos memoráveis  entre as mães, além claro, da 
partilha das maravilhas de Deus na vida destas mães.

Após quase dois anos (2012 a 2014) vivenciando a 
experiência missionária no município de Afuá, estado 
do Pará, o padre Marco José de Almeida retornou a 
Minas Gerais como vigário (hoje pároco) da Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição, em João Monlevade.

Em 2015, ao participar da celebração da Novena 
de Natal na Unimed/Monlevade, sentiu-se tocado 
pela iniciativa dos funcionários em manter acesa 
a “chama natalina”, sobretudo no setor privado. 
Despertado para a ação do gesto concreto, atitude a 
que são chamados todos os cristãos, o padre lançou a 
semente e sugeriu que, em 2016, fosse realizada uma 
campanha em prol do Natal das famílias de Afuá.

Em 2016, com a primeira Campanha Natal Sem 
fome: “Quem tem fome, tem pressa!” (Betinho), 
alavancada em João Monlevade, foram arrecadados 
cerca de R$ 44.500,00. Dinheiro suficiente para 
alimentar 341 famílias de Afuá. Em 2017 e 2018, os 
valores ficaram em torno de 88 mil reais: cerca de 800 
famílias celebraram o nascimento de Jesus com uma 
refeição decente...

Em 2019, o bispo Dom Marco Aurélio Gubiotti, após 
participar do encontro do Clero na Prelazia do Marajó, 
em agosto, se sensibilizou ainda mais com a situação 
das comunidades da Igreja-Irmã da Diocese de 
Itabira. Comovido com o relato de um padre sobre a 
cidade de Chaves, retornou à Minas com o objetivo de 
estender a campanha a todas as paróquias da nossa 
diocese, num claro apelo para que mais famílias sejam 
assistidas no Natal. Em função disso, além de Afuá, o 
município de Chaves também será beneficiado.
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TRÍDUO E FESTA EM HONRA
A IMACULADA CONCEIÇÃO

A Comunidade Imaculada Conceição, situada na Av. Guido Marliere, 
1.230, bairro Caçula, tem a alegria de convidar você para o Tríudo e 
Festa em honra à sua padroeira.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

TRÍDUO
5 a 7 de dezembro às 19h30

SOLENIDADE
8 de dezembro às 18h

PARTICIPE CONOSCO!

DEVOCAÇÃO A SANTA LUZIA

Luzia ou Lucia em italiano, nasceu em 280, em Siracusa, 
Itália. Filha de pais cristãos, ficou órfã de pai quando 
pequena. Sua mãe permaneceu firme e a educou na fé. 
Quando Luzia ficou jovem, sua mãe sofria de uma forte 
hemorragia, de tal forma que nenhum médico conseguiu 
curá-la. Luzia, então, teve a inspiração de levar sua mãe 
ao túmulo de Santa Ágata, em Catânia. Luzia acreditava 
firmemente que, se sua mãe tocasse no túmulo, receberia 
a cura. A devoção a Santa Luzia é a devoção da fé 
inabalável e do testemunho corajoso da fé em Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Também é a devoção daqueles que 
procuram proteção e cura para os olhos. Ela, que sofreu 
a dor de ter seus olhos arrancados por causa da fé, pode 
interceder por todos aqueles que sentem nos olhos a dor 
da doença, da limitação, da falta de visão. Antes de tudo, 
porém, Santa Luzia pede a Deus para que tenhamos a 
visão interior e que possamos enxergar em nosso coração 
e em nossa vida a presença de Deus, que nos ama e nos 
quer perto dele.
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O nascimento de Jesus foi todo cheio de 
dificuldades: a viagem longa de José e Maria grávida, 
a falta de uma casa para a criança nascer, a gruta fria 
de Belém, uma situação de dificuldade e de pobreza 
que já revela como era o reino messiânico: um reino 
sem honras nem poderes terrenos, que pertence 
Àquele que depois disse: “O Filho do Homem não 
tem onde reclinar a cabeça” (Lc 9,58).

São Lucas narra o nascimento de Jesus de 
maneira simples: “Maria deu à luz e teve o seu filho 
primogênito, que envolveu em panos e recostou 
numa manjedoura…” (Lc 2,7). A ação da Virgem é 
o reflexo da sua plena disponibilidade em fazer a 
vontade de Deus, já manifestada na Anunciação com 
o seu “faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 
1,38).

Maria viveu a experiência do parto na pobreza: não 
pode dar ao Filho de Deus nem sequer aquilo que as 
mães costumam oferecer a um recém-nascido; mas 
teve de colocá-lo “numa manjedoura”, um “berço” 
improvisado para o “Filho do Altíssimo”. O evangelista 
diz que “não havia para eles lugar na hospedaria” (Lc 
2,7). Isso nos faz lembrar as palavras de São João: “Ele 
veio para os que eram seus, mas não O receberam” 
(Jo 1,11), e mostra as recusas e ofensas que Jesus 
sofrerá na sua vida terrena.

Na verdade é uma rejeição não só ao Filho, mas 
também à Mãe, e mostra que Maria já está unida 
ao destino de sofrimento do Filho e participante de 
sua missão redentora. A espada de Simeão já está 
presente mesmo antes de ser anunciada por Simeão. 
Recusado pelos “Seus”, Jesus é, então, acolhido pelos 
pastores, homens rudes e de má fama, no entanto, 
escolhidos por Deus para serem os primeiros 
receptores da “boa nova” do nascimento do Salvador.

O Anjo lhe diz: “Anuncio-vos uma grande alegria, 
que o será para todo o povo” (Lc 2,10); é um convite 
à alegria; “não temais”. Como para a Virgem Maria 
no momento da Anunciação, também para eles a 
notícia do nascimento de Jesus é o grande sinal da 
bondade e do amor de Deus para com os homens. O 
cântico dos Anjos: “Glória a Deus nas alturas e paz na 
terra aos homens que Ele ama”, revela aos pastores o 
amor de Deus especialmente para com os humildes 
e pobres. E logo eles disseram: “Vamos então até 
Belém e vejamos o que aconteceu e o que o Senhor 
nos deu a conhecer” (Lc 2,15). E “encontraram Maria, 
José e o Menino” (Lc 2,16).

Tudo isso leva Maria a um profundo silencio de 
contemplação e meditação. Isto nos mostra a nós a 
necessidade duma profunda relação espiritual com 
Maria, a fim de conhecermos melhor a Jesus e nos 
tornarmos alegres anunciadores do seu Evangelho de 
salvação. Disse o Papa Paulo VI que “sem conhecer o 
mistério de Maria não podemos conhecer o mistério 
de Jesus”; pois eles se relacionam. São Lucas diz que 
diante de tudo isso Maria “conservava todas estas 
coisas, ponderando-as no seu coração” (Lc 2,19).

Enquanto os pastores passam do espanto à 
admiração e ao louvor, a Virgem, medita e silêncio 
profundo. Disse o Papa João Paulo II que isso sugere 
à Igreja que valorize a contemplação e a reflexão 
teológica, para poder acolher o mistério da salvação, 
compreendê-lo ainda mais e anunciá-lo com 
renovado impulso aos homens de todos os tempos.

Prof. Felipe Aquino
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06 DE DEZEMBRO - SEXTA-FEIRA
09:00 Plantão de Atendimento Agendado
19:30 Missa – Comunidade Imaculada Conceição

07 DE DEZEMBRO - SÁBADO
18:00 Missa com Batismo
Com. Jesus Misericordioso
19:30 Missa – Com. Imaculada Conceição
19:30 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças

08 DE DEZEMBRO - DOMINGO
08:00 Missa – Com. São Pedro
08:00 Celebração – Com. Jesus Misericordioso
10:00 Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus
18:00 Celebração – Com. Nossa Senhora das Graças
18:00 Celebração – Com. Sagrado Coração de Jesus
18:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
19:30 Missa – Com. São Pedro

11 DE DEZEMBRO - QUARTA-FEIRA
14:00 Plantão de Atendimento
Secretaria Paroquial

12 DE DEZEMBRO - QUINTA-FEIRA
19:30 Missa com Bênçãos – Com. São Pedro

01 DE DEZEMBRO - DOMINGO
08:00 Celebração – Com. São Pedro
08:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
10:00 Celebração – Com. Sagrado Coração de Jesus
10:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
10:00 Batismo – Com. São Pedro
18:00 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças
18:00 Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus
19:30 Missa – Com. São Pedro

02  DE DEZEMBRO - SEGUNDA-FEIRA
19:30 Missa com Bênçãos
Com. Nossa Senhora das Graças

03 DE DEZEMBRO - TERÇA-FEIRA
19:00 Reunião do CPP

04  DE DEZEMBRO - QQURTA-FEIRA
14:00 Plantão de Atendimento 
Secretaria Paroquial

05  DE DEZEMBRO - QUINTA-FEIRA
19:30 Missa com Bênçãos – Com. São Pedro
19:30 Missa – Com. Imaculada Conceição

PROGRAMAÇÃO DE DEZEMBRO

Noite feliz! Noite feliz!
Oh, Senhor, Deus do amor

Pobrezinho nasceu em Belém
Eis na Lapa Jesus nosso bem

Dorme em paz, oh, Jesus
Dorme em paz, oh, Jesus

Noite feliz! Noite feliz!
Oh, Jesus, Deus da luz

Quão afável é Teu coração
Que quiseste nascer nosso irmão

E a nós todos salvar
E a nós todos salvar
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O 18:00 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças
18:00 Celebração – Com. Sagrado Coração de Jesus
19:30 Missa – Com.São Pedro

24 DE DEZEMBRO - TERÇA-FEIRA
19:30 Missa – Comunidade São Pedro
19:30 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças

25 DE DEZEMBRO - QUARTA-FEIRA
10:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
19:30 Missa – Com. São Pedro 
19:30 Missa – Com. Jesus Misericordioso 

26 DE DEZEMBRO - QUINTA-FEIRA
09:00 Plantão das Pastorais – Secretaria Paroquial
14:00 Plantão das Pastorais – Secretaria Paroquial
19:30 Missa com Bênçãos – Com. São Pedro

27 DE DEZEMBRO - SEXTA-FEIRA
07:00 Missa – Com. Imaculada Conceição

28 DE DEZEMBRO - SÁBADO
18:00 Celebração – Com. Jesus Misericordioso
19:30 Celebração – Com. Imaculada Conceição
19:30 Casamento – Com. Sagrado Coração de Jesus
19:30 Missa – Com. Nossa Senhora das Graças
20:30 Casamento – Com. Sagrado Coração de Jesus

29 DE DEZEMBRO - DOMINGO
08:00 Celebração – Com. São Pedro
08:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
10:00 Celebração – Com. Sagrado Coração de Jesus
10:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
18:00 Celebração – Com. Nossa Senhora das Graças
18:00 Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus
19:30 Missa – Com. São Pedro

31 DE DEZEMBRO - TERÇA-FEIRA
19:30 Missa – Com. São Pedro

01 DE JANEIRO - QUARTA-FEIRA
19:30 Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus
19:30 Missa – Com. São Pedro

13 DE DEZEMBRO -  SEXTA-FEIRA
07:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
19:30 Missa de Santa Luzia no Bairro Ayrton Sena

14 DE DEZEMBRO - SÁBADO
18:00 Celebração – Com. Jesus Misericordioso
19:30 Celebração – Com. Imaculada Conceição
19:30 Missa com Batismo
Com. Nossa Senhora das Graças
20:30 Casamento – Com. Sagrado Coração de Jesus 

15 DE DEZEMBRO - DOMINGO
08:00 Celebração – Com. São Pedro
08:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
10:00 Celebração – Com. Sagrado Coração de Jesus
10:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
18:00 Celebração – Com. Nossa Senhora das Graças
18:00 Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus
19:30 Missa – Com. São Pedro

18 DE DEZEMBRO - QUARTA-FEIRA
14:00 Plantão de Atendimento
Secretaria Paroquial
19:00 Reunião do Conselho Administrativo e 
Econômico - Salão Paroquial

19 DE DEZEMBRO - QUINTA-FEIRA
19:30 Missa com Bênçãos – Com. São Pedro

20 DE DEZEMBRO - SEXTA-FEIRA
07:00 Missa – Com. Imaculada Conceição
09:00 Plantão de Atendimento Agendado

21 DE DEZEMBRO - SÁBADO
10:00 Casamento – Com. Sagrado Coração de Jesus
18:00 Missa – Com. Jesus Misericordioso
19:30 Missa – Com. Imaculada Conceição
19:30 Celebração – Com. Nossa Senhora das Graças 

22 DE DEZEMBRO - DOMINGO
08:00 Missa – Com.São Pedro
08:00 Celebração – Com. Jesus Misericordioso
10:00 Missa – Com. Sagrado Coração de Jesus
10:00 Celebração – Com. Imaculada Conceição


