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Dezembro
chegou!
Chegamos ao mês de
dezembro, último mês do
ano. Para alguns o mês do
cansaço, do estresse, do correcorre; para outros, o mês da
nostalgia e da tristeza, pelas
lembranças que as festas de
final de ano evocam em nossa
mente; para outros ainda, é o
mês de comprar presentes e
de preparar as férias. Para nós,
católicos, contudo, é o mês
que contém algumas das mais
belas celebrações litúrgicas.
Começamos com o
tempo litúrgico que vivemos,
o Advento. Esse vocábulo,
que tem origem no idioma
latino, significa “vinda”. Vinda
de quem? De Jesus Cristo.
O Advento é um tempo de
memória e de esperança:
memória do nascimento de
Jesus, dois mil anos atrás,
em Belém, a encarnação da
Segunda Pessoa da Trindade;
esperança de um tempo que
virá, que é a segunda vinda de
Jesus e a plenificação do Reino
de Deus. O Advento celebra,
portanto, as duas vindas de
Jesus: a primeira, na qual
ele veio revestido da nossa
fragilidade, e segunda, na qual

virá revestido de glória.
No dia 8 de dezembro,
celebramos a solenidade
da Imaculada Conceição de
Maria, Mãe de Jesus. Dogma
de fé proclamado em 1854,
pelo Beato Papa Pio IX, mas
celebrado pelos cristãos desde
os primeiros séculos, afirma
que Maria nasceu sem o
pecado original, em virtude de
seu Filho Jesus, que também
deveria ser imune do pecado.
Quando em 1830, ela apareceu
a Catarina Labouré em Paris,
em torno de sua figura havia a
inscrição: “Ó Maria, concebida
sem pecado, rogai por nós que
recorremos a vós.” Era já uma
primeira declaração do que
seria chancelado pelo Papa
duas décadas depois. É uma
solenidade tão importante
para os cristãos que é um dia
de guarda, isto é, devemos
todos participar da celebração
eucarística.
Neste ano, o 8
de dezembro tem duas
comemorações extra:

o cinquentenário do
encerramento do Concílio
Vaticano II, que foi o evento
eclesiástico mais importante
do século XX, que provocou
o aggiornamento da Igreja,
isto é, atualização de muitos
conceitos e de muitas práticas
pastorais; e a abertura do
Ano Jubilar da Misericórdia
pelo Papa Francisco. O Ano da
Misericórdia será um tempo
de refletirmos e bebermos
da misericórdia divina, que
é o amor de Deus por cada
um de nós, um amor terno e
profundo, capaz de perdoar
todos os nossos pecados.
Concluímos o mês de
dezembro com a Solenidade
do Natal, o nascimento de
Jesus Cristo. Há uma canção
bonita, que diz assim: “É Natal,
mais uma vez...” É uma bela
canção, mas temos que cuidar
com esse É Natal mais uma
vez... Mais um Natal. Não é
mais um Natal, é Natal. Temos
que vivê-lo como se fosse o
primeiro e como se fosse o

Festa em
Honra a Santa
Luzia
Tema central: O Ano
da Misericórdia
1º dia: 9/12/2015, às 20h.
Tema: O Ano da Misericórdia.
Pregador: Padre Fernando
Bobadilla.
Convidados: ECC, Pastorais Sociais,
Capelinhas, Grupo de Ginástica,
Catequese de Adultos, Catequese
de Crisma, Pastoral da Pessoa
Idosa, Legião de Maria, Imaculado e
Aparecida.

2º dia: 10/12/2015, às 20h.
Tema: A Misericórdia Divina.
Pregador: Padre Lívio Masuero.
Convidados: CLJ, Onda, Cenáculo de
Maria, Grupo de Vivências, Pastoral
do Batismo, Catequese de 1ª
Eucaristia, Pastoral Familiar, Nossa
Senhora das Graças e Navegantes.

3º dia: 11/12/2015, às 20h.
Tema: O Sacramento da
Reconciliação.
Pregador: Frei Paulo Eduardo Müller.
Convidados: Apostolado da Oração,
ENS, Ministros da Eucaristia,
Clube de Mães, RCC, Pastoral
Vocacional, Coroinhas, São
Francisco e São Geraldo.
Missa Festiva com Procissão
Luminosa
Data: 12/12/2015, às 20h.
Pregador: Padre Fabiano Glaeser
dos Santos.

último. Cada Natal, cada
Páscoa, cada missa é
diferente. Não é a mesma
coisa.
Caros paroquianos,
vivamos bem este mês
de dezembro: não como
o mês do cansaço, do
estresse, da correria, ou
de preparação para as
férias, mas como o mês
da Imaculdada Conceição,
o mês do Natal, o mês
de iniciarmos o Ano da
Misericórdia. Participe
com amor e devoção das
celebrações litúrgicas. Em
nossa paróquia, teremos
missa de Natal às 20 horas

do dia 24 na Comunidade
Nossa Senhora das Graças.
No dia 25, teremos missa
às 8 horas na Comunidade
Nossa Senhora Aparecida,
às 9 horas na Comunidade
Santa Luzia, às 9h30
na Comunidade Nossa
Senhora das Graças, às
10h30 na Comunidade
São Francisco e às 20
horas na Comunidade
Nossa Senhora das Graças.
Participe.
Padre Fabiano Glaeser dos
Santos - Pároco

Escala de Missas Natal
24/12
20h - Comunidade Nossa Senhora das
Graças

25/12
8h - Comunidade Nossa Senhora das
Graças
9h - Comunidade Santa Luzia
9h30 - Comunidade Nossa Senhora das
Graças
10h30 - Comunidade São Francisco
20h - Comunidade Nossa Senhora das
Graças

Almoço Festivo

a Santa luzia
Data: 13/12/2015, ao meio-dia.
Cardápio: galeto, porco, churrasco e saladas.
Crianças menores de 8 anos não pagam.

