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Conferência Vicentina Novos participantes dos jovens Vicentinos Missa em Ação de Graças dos Vicentinos

Missa em Ação de Graças a Conclusão do Ano Letivo Curso de Formação de Lideranças e Catequistas

Retiro e Celebração da Primeira Eucaristia

SINAL ADMIRÁVEL SINAL ADMIRÁVEL 
 “O povo que andava nas trevas viu uma 
grande luz, e uma luz brilhou para os que habi-
tavam um país tenebroso. Multiplicaste o 
povo,  aumentaste o seu prazer. Vão ale-
grar-se diante de ti, como na  alegria da 
colheita, como no prazer dos que 
repartem despojos de guerra. Por-
que como no dia de Madiã, que-
braste a canga de suas cargas, a 
vara que batia em suas costas e o 
bastão do capataz de trabalhos 
forçados. Porque toda bota que 
pisa com barulho e toda capa empa-
pada de sangue serão queimadas, 
devoradas pelas chamas.

                 “Havia nos arredores uns pastores, que 
vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos 
durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apare-
ceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles, e 
tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: Não temais, 
eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria 
para todo o povo: hoje vos nasceu na Cidade de Davi 
um Salvador, que é o Cristo Senhor. 

 Porque nasceu para nós 
um menino, um filho nos foi dado: 
sobre os seus ombros está o manto 
real, e ele se chama “Conselheiro Maravilhoso”, 
“Deus Forte”, “Pai para Sempre”, “Príncipe da Paz”. 
Grande será o seu domínio, e a paz não terá fim sobre 
o trono de Davi  e seu reino firmado e reforçado com o 
direito e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo 
de Javé dos exércitos é quem realizará isso.” ( Is 9,1-
8)
(Bíblia Edição Pastoral)

O PAPA FRANCISCO NOS PEDE QUE 
NESTE, E EM TODOS OS NATAIS 

MANTENHAMOS EM NOSSAS CASAS, 
PRAÇAS, COMÉRCIO, ETC A TRADIÇÃO DO 
PRESÉPIO COMO  DO SINAL ADMIRÁVEL

NASCIMENTO DO SALVADOR LEIAM.  
COM ATENÇÃO  QUE ESTÁ NA A CARTA

ÍNTEGRA NESTA EDIÇÃO.

https://clube.cancaonova.com/palavra-meditada

 Voltaram os 
pastores, glorifican-
do e louvando a 
Deus por tudo o que 
tinham ouvido e 
visto, e que estava 
de acordo com o que 
lhes fora dito”. (Lc 
2, 8-20)

Isto vos servirá de sinal: achareis um 
recém-nascido envolto em faixas e 

posto numa manjedoura. E subita-
mente ao anjo se juntou uma 

multidão do exército celeste, 
que louvava a Deus e dizia: 
Glória a Deus no mais alto 
dos céus e na terra paz aos 
homens, objetos da benevo-
lência (divina). Depois que 
os anjos os deixaram e vol-
taram para o céu, falaram 
os pastores uns com os 
outros: Vamos até Belém e 
vejamos o que se realizou e 

o que o Senhor nos manifes-
tou. Foram com grande pressa e acha-

ram Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. 
Vendo-o, contaram o que se lhes havia dito a respeito 
deste menino. Todos os que os ouviam admiravam-
se das coisas que 
lhes contavam os 
pastores. Maria con-
servava todas estas 
palavras, meditan-
do-as no seu cora-
ção.

Local da Manjedoura na Gruta da Natividade
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Dr. Adailto de Moura Ornellas

Cirurgião 
Den�sta

Rua Alécio Cadamuro, 125 - Vila Nunes - Pirangi - SP

Fone: (17) 3386-1570

Rua Dr. Campos Sales, 847 - Centro - Pirangi - SP

LOJA SÃO NICOLAU 
COMÉRCIO DE TECIDOS 
E CONFECÇÕES LTDA

 Loja do Seu Zé Massabni  • •

Fone: (17) 3386-1382

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

AGRO
CAMPO

Tel.: (17) 3386.2266
Av. Guido Gambuggi, 466 - Centro - Pirangi - SP

E-mail: agrocampo.pirangi@yahoo.com.br

(17) 3386-2397
Rua Adriano Scardelato, 265 - Pirangi - SP

moda praia e fitness

SACOLÃO SANTOS

Entregas 
em domicílio

Fone: (17) 3386-3201

 Av. Dr. Rodrigues Alves, 948 - Pirangi - SP

FRUTAS - VERDURAS - LEGUMES

Rua Sebastião Bueno de Camargo,575 - Centro - Pirangi - SP

Fone: (17) 99724-3332

Moda feminina, 
confecções em 
geral e costura 

sob medida.

TERO AS PS IA A

M

Bruno Sala
Massoterapeuta

Clínica Bella Forma - Saúde e Bem Estar
Av. Guido Gambuggi, 599 - Centro - Pirangi - SP

(17) 99748-4958
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 Jéssica Graciano (Pascom)

 Além disso, coloquemos em nossas orações todas as 
famílias que padecem de sofrimentos, de modo geral.

 A Sagrada Família sim-
boliza Jesus de Nazaré, Maria 
e José. Mesmo sendo muito 
pobre, Jesus recebeu tudo o 
que precisava para ser feliz: o 
amor, a humildade, a união e 
o respeito de seus pais.  Com 
isso, ele nos mostra que a ver-
dadeira felicidade está nas 
coisas simples e cotidianas, 
em que muitas vezes não 
damos o devido valor. Ela é o 
modelo para todas as famílias 
cristãs do mundo, especial-
mente nos dias atuais, em que 
as pessoas estão cada vez mais 
próximas através do celular e 

cada vez mais distantes fisicamente. 

de Nazaré

 Nas passagens da bíblia, José e Maria estão sempre 
juntos ao lado do Menino Jesus, nos momentos bons e nas 
horas de dificuldade.  Hoje, em meio a tanta desunião, vale 
refletir: “na minha casa utilizamos a Sagrada Família como 
exemplo?” “O que podemos melhorar?” 

 Agora vamos ver se você entendeu a explicação certi-
nho: Encontre as palavras destacadas no texto para que você 
jamais as esqueça.

Sagrada Família 

SABORES
COMPARTILHADOS
Ganhei um bolo 
deste outro dia e 
fiquei maravilhada! 
Pedi para quem fez 
o presente; minha 
amiga e comadre, 
Maria Alice dos 
Santos Pedraci, 
que fornecesse a 
receita a fim de 
publicá-la no Sabores Compartilha-
dos. Ela me atendeu prontamente. 
Muito oportuna para o seu Natal e 
também para presentear. Não perde 
nada para o panetone industrializado. 
Façam que  me darão razão.

Misture ao fermento:

BOLO DE NATAL

3 ovos, 2 colheres cheias de manteiga 
ou de  banha de porco, 2 xícaras (chá) 
de açúcar, 4 xícaras (chá)  de farinhas 
cheias, 1 colher (café) de canela em 
pó, uma pitada de sal. Se precisar 
acrescente mais leite, a massa é mole, 
mais próxima a de bolo.
Misture tudo muito bem e acrescen-
te: 1 xícara de uva passa branca sem 
sementes, 1 xícara de uva passa preta 
sem semente, 2 xícaras de frutinhas 
secas. Misture novamente e despeje 
em formas de bolo (2 pequenas) de 
buraco untadas com manteiga. Deixe 
crescer novamente até dobrar de volu-
me.  Polvilhe açúcar e canela sobre a 
massa crescida e leve ao forno prea-
quecido médio, por 30 minutos ou até 
dourar e perceber que está assado.

1 colher (sopa) de fermento de pão, 
bem cheia, 1 xícara (chá) de leite mor-
ninho, 2 xícara (chá) rasas de farinha 
de trigo. Misture bem e deixe crescer, 
esse fermento

Rua Dr. Campos Salles, 874 - Pirangi - SP

Aceitamos 
encomendas 

de pães, doces, 
salgados, bolos, 

pizzas, etc.

Fone: (17) 

3386-1348

HORÁRIOS 
DE MISSA NA 

PARÓQUIA

Matriz Santo Antonio

Domingo: 7h00 e 19h00
Sexta-feira: 19h00
Dia 13 de cada mês: Missa, com
bênção dos pães em honra de 
Santo Antonio, às 19h30 (aos 
domingos, nos horários normais).

Igreja N. Sra. da Conceição Aparecida

Igreja São Benedito

Igreja Santa Luzia - Cachoeirinha

Outras Comunidades de Bairros

Domingo: às 09h00.
Sábado: às 19h30.

Terça-feira: às 19h00.
Quinta-feira: às 19h00.

Quarta-feira da 3ª semana do mês:
às 19h30.

Demais Quartas-feiras: às 19h30
(conforme programação).

SECRETARIA PAROQUIAL
 SANTO ANTONIO

Av. Manuel Ferreira Pinto, 448 - Centro 
 CEP 15.820-000 - Pirangi - SP - Brasil

De 2ª feira a 6ª feira das 8h às 11h
 e das 13h às 17h.

Contato: Fone: (17) 3386-2455
E-mail: psantoantonio@yahoo.com.br

Rita de Cássia Bertini de Mello Somer

Horário de Expediente Pastoral

Funcionária da Secretaria

SKINA 
COUNTRY

LOTÉRICA
SÃO

NICOLAU

LOJAS
PUPIM NICATELIÊ

AGROCAMPO

LOJAS
PUPIM MINIMAX

BiÁ
SORVETERIA E 
LANCHONETE

DROGARIA
TOTAL 

HORTIFRUTI
SANTA
RITA

GRAPPIN

SCAPCENTER

AÇOUGUE 
BOI NA 
BRASA

ANJO
SAPECA

LUCIANA
PENÃO

PERSONAL
TRAINNER

ASSADOS
LOLO

BUSNARDO

BOLO 
MANIA

LOTÉRICA
SÃO

NICOLAU

BRUNO
SALA

MASSOTERAPEUTA

LOJAS
SÃO 

NICOLAU

DR. 
ADAILTON 
DENTISTA

DR.
EDSON 

PEDIATRA

FERRAZ
DE ARRUDA

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

SACOLÃO 
SANTOS

SUPERMERCADO
ZANINI

PADARIA 
BELÉM

PIZZARIA E 
BOTECO DA 

MAMMA

PESSOAS QUE
COLABORAM SEM
NADA ANUNCIAR

Todas estas citações que fiz fazem 
parte, mas não devem ser prioridade, não 
devemos perder o foco do verdadeiro sig-
nificado do Natal: época em que Deus 
coloca seu filho dentre nós e não podendo 
ser de forma mais simples, rodeado de 
animais e pastores, num estábulo e colo-
cado em uma manjedoura. Devemos 
comemorar o Natal com muita simplici-
dade.

Claudia Ferraz (Pascom)

E num piscar de olhos chegou nova-
mente o tempo do Natal! E come-
çam as distrações típicas que nos 

afastam do real significado desta época 
tão importante para nós cristãos. Quais 
seriam estas distrações? Preocupações 
com a faxina e reforma da casa para as 
“Festas”, presentes, como gastar o 13º 
salário, o “amigo secreto”, o que preparar 
para a ceia, comidas e bebidas, papai 
Noel... Sem falar na Black Friday que nos 
enlouquecem com uma tentativa de lava-
gem cerebral tamanho é o volume de pro-
pagandas na TV, no rádio, na internet nos 
anúncios publicitários em geral. 

Vamos nos preparar para esta época 
participando da Novena de Natal e pres-
tando atenção nas missas mais do que 
nunca neste tempo litúrgico: Advento. 
Que venha o Menino Deus com a sua luz 
iluminar a nossa vida e perdoar nossos 
pecados!

 Promover e defender a vida são a mis-
são dos cristãos e deve ser essa a nossa 
Mensagem de Natal. Vamos deixar o con-
sumismo de lado e dar atenção, mudar o 
foco para o Aniversariante, e seguir o 
exemplo de amor e fidelidade da Sagrada 
família de Nazaré.

Agradecendo, sobretudo aos nossos 
patrocinadores e amigos, que possibili-
tam a existência deste jornal. Um Santo e 
Abençoado Natal para todos nós. Paz e 
Bem.

Dia 24/ 12: Véspera de Natal - 20h30: 
Missa da Noite Santa do Nascimento de Jesus Cristo e 
entronização da imagem do Menino Jesus no Presépio

19h00: Missa do dia de Natal 

Dia 25/12: Missa do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

• MISSAS DA SOLENIDADE DE NATAL NA 
MATRIZ DE SANTO ANTONIO

09h00: Missa da Aurora do Natal e Batizado de Crian-
ças

COMUNICADOS IMPORTANTES

29 de dezembro às 16h00; na Matriz. 

Dia 01/01/2020: 19h30 - Solenidade de Santa Maria, 
Mãe de Deus. “Jornada Mundial de Oração pela Paz”

Missa seguida de “café da tarde”.

• MISSA E CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 
COM OS IDOSOS

Te Deum pela conclusão do Ano de 2019.
Dia 31/12/2019: 20h30 - Véspera da Solenidade 

MISSA DA SOLENIDADE DE SANTA MARIA, 
MÃE DE DEUS. 
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PALAVRA DO PÁROCO

Pe. José Adalberto Salvini 
Pároco
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Apostolado da Oração
Oferecimento Diário | Novembro 2019

Igreja Santa Luzia - Bairro Cachoeirinha 
Através dessas indicações e após várias reuniões em 

grupos dentro da Assembleia foi decido que no ano de 2020 

O desafio é grande, no último 
encontro do Bispo Dom Eduardo 
com os CPP´s (Conselho Pastoral 
Paroquial), cada participante preen-
cheu um formulário onde foram 
perguntadas quais as urgências em 
cada paróquia, o que está faltando e 
o que podemos fazer, com isso ocor-
reram muitas indicações e suges-
tões, após a coleta de dados o secre-
tariado da Diocese constatou que a 
prioridade seria o quarto pilar, a ação missionária, Projeto 
Setorizar para Evangelizar, em seguida foram definidas 
mais três indicações importantes dentro desse contexto, 
como Pastoral Familiar, Pastoral Juvenil e Pastoral da Cari-
dade, como as mais indicadas pelos membros dos CPP´s.

Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um 
Ano Litúrgico, e nossa Igreja Diocesana se reuniu em 
Assembleia convocada pelo Bispo Dom Eduardo Pinheiro 
da Silva, SBD no dia 17 de novembro de 2019, onde todo o 
Clero e Leigos se reúnem para definir através da ação do 
Espírito Santo sugestões e ideias para que possamos definir  
novos rumos da nossa Igreja.

Nós como Diocese assumimos um grande compromisso 
que já vem sendo implantado em nossa paróquia que é Seto-
rizar para Evangelizar, esse é nosso foco e já estamos nos 
movimentando para isso formando vários grupos de bairros 
com seus respectivos nomes, onde já está havendo Celebra-
ções e também diversos encontros da comunidade como 
agora nesse tempo propício, a Novena do Natal.

A base para nossa evangelização será o documento 109 
da CNBB, (Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil 2019-2023), que está construída dentro da 
comunidade sobre quatro fundamentos que chamamos de 
pilares (Palavra, Pão, Caridade e Ação Missionária), uma 
vez aberta para acolher, também se encontra aberta para 
enviar os discípulos missionários. (cf. CNBB, Doc. 109, 
parágrafo 144).

O Documento cita ainda que a Igreja é a 
casa de Deus, comunidade de Seus filhos 

e filhas, onde cada pessoa é chamada a 
entrar, conviver, celebrar, se formar, 

capacitar-se para sair e construir um 
mundo melhor, o Reino de Deus. 

(cf. CNBB, Doc. 109, parágrafos 
19 e 20). Papa Francisco quer 
uma Igreja em saída, que todos 

sejam portadores e anunciadores 
do Evangelho a todos os lugares, quer uma Igreja aberta 
onde todos possam participar como filhos de Deus. 

ASSEMBLEIA PASTORAL DIOCESANA
o foco de trabalho e empenho de nossa Diocese em todas as 
paróquias serão os pobres (caridade), já aproveitando a Cam-
panha da fraternidade de 2020 que terá uma ligação impor-
tante dentro desse contexto com o tema:“Fraternidade e 
vida: dom e compromisso”, e o lema “Viu, sentiu compaixão 
e cuidou dele” e a Santa Dulce dos Pobres pode nos inspirar 
nessa missão importante com os nossos irmãos mais necessi-
tados. 

Portanto, meus irmãos e irmãs temos um planejamento 
de três anos, um desafio imenso, onde todos nós somos 
chamados a trabalhar na vinha do Senhor Jesus Cristo, lem-
brando que esses três pontos levantados (Pobre, Família e 
Juventude) são importantíssimos, mas temos que levar as 
outras necessidades da Igreja e da comunidade em paralelo 
em nossos trabalhos pastorais, pois temos uma grande mis-
são que é a Evangelização, venham e façam parte dessa mis-
são que lhe é confiada a cada um, o Espirito Santo te chama, 
vamos juntos trabalhar na messe de Senhor Jesus Cristo.

Douglas B. de Vasconcelos (Coordenador do CPP)

No ano de 2021 o foco ficou para a família, um ano dedi-
cado a todas as famílias que é à base de toda evangelização, 
precisamos defender os direitos das famílias em nossas 
comunidades eclesiais missionárias. Por fim, no ano de 
2022, o foco será os jovens. Neste ano também haverá a Jor-
nada Mundial da Juventude em Portugal, onde o Papa Fran-
cisco reúne-se com jovens de toda parte do mundo para cele-
brar e importância do jovem na ação vocacional e missioná-
ria em nossa Igreja. Precisamos sempre de sangue novo nas 
veias da Igreja de Cristo.

Temos verduras já processadas e 
higienizadas, prontas para consumo.

Fone: 3386-2148 / Entregas em domicílio
Rua Dr. Rodrigues Alves, 1576

TODAS AS QUINTAS-FEIRAS SERVIMOS 
COMIDA JAPONESA POR QUILO.

PIZZARIA E 
BOTECO

DA MAMMA

Fone: (17) 3386.1374
Rua Dr. Campos Salles, 940 -  Pirangi - SP

Lotérica

SÃO NICOLAU
Fone: (17) 98127-6588
R. Dr. Campos Sales, 843 - Centro - Pirangi - SP

Dr. Edson Luis Gomes
Pediatra, Puericultura, Neonatologia

CRM 62.152

Av. da Saudade, 1299 
Pirangi - SP

Fone: (17) 3386-3104

Mensagem para o Natal de 2019 e o Ano Novo de 2020!
Jornal Semeando, dezembro de 2019.

Nada se compara a uma consciência iluminada, capaz 
discernir os caminhos entre o bem e o mal e disposta a agir 
segundo a vontade do Senhor, nosso Deus. Como afirma 
Santo Irineu de Lião (séc III): “A glória de Deus é o homem 
vivo; e a vida do homem é a visão de Deus”. Esta vida plena 
se manifesta no Filho de Deus, que se fez “Humano” em seu 
nascimento para oferecer ao mundo a graça redentora leva-
da a termo no Mistério de sua Páscoa, quando vencendo a 
morte manifestou de modo definitivo a verdadeira glória de 
Deus.

Olhando este mundo decaído e ferido de morte pelo 
pecado consola-nos saber que Deus Pai não o abandonou 
entregue ao poder das trevas, mas na plenitude dos tempos 
enviou ao mundo o seu Filho amado, nascido do ventre 
imaculado de uma Mulher. No recém-nascido, envolto em 
faixas e deitado na humilde manjedoura da rude estrebaria 
de Belém de Judá, cumpriu-se esperança de Israel, que por 
longos séculos acalentou a esperança da vinda do Messias, 
por cuja misericórdia reergue-se e é vivificada a humanida-
de que jazia em trevas. Com o mesmo olhar dos pastores de 
Belém, se contemplando o presépio, reconhecermos no 
Menino a sua Divindade e o acolhermos com amor, d´Ele 
receberemos todas as graças e bênçãos que nos vem do céu e 
nos envolverá para sempre a glória do Senhor.

Tal como contou 
com Maria e José 
de Nazaré, hoje 
Deus conta conos-
co para realizar 
sua obra de salva-
ção do mundo em 
Cristo Jesus!

Mais um ciclo de nossa vida se finda ao encerrar-se o 
ano 2019 e inaugurar-se o novo tempo de 2020. É tempo 
para celebrarmos o Mistério do Nascimento de Jesus Cristo, 
o Divino Menino, Salvador do Mundo. É tempo para fazer 
nascer em nós renovada esperança, certos da presença aben-
çoada de Deus, sempre conosco!

O mistério do natal nos oferece a figura terna e bela de 
uma jovem Mãe, a Virgem Maria, humilde serva dos planos 
do Altíssimo, bem como a figura de José, seu amado Espo-
so, o Carpinteiro de Nazaré, nobre descendente de Davi, 
homem justo, que em seu coração aberto ao amor soube 
acolher de modo eloquente o Filho do Altíssimo, gerando-o 
como verdadeiro pai em seu coração, e dando-lhe o Nome 
glorioso e mais sublime que poderá haver no céu e na terra: 
Jesus, Emanuel, Deus Conosco, Deus Salvador! Em Maria 
e José encontramos as santas virtudes que devemos imitar, 
para que nossa vida, apesar de nossa mísera pequenez, seja 
igualmente um SIM generoso e parceiro de Deus no seu 
plano salvífico. 

Nas decorações de nossas casas e cidades o brilho das 
muitas luzes se espalham e o esplendor da glória humana 
algumas vezes ofusca o foco central para o qual devemos 
dirigir o olhar do nosso coração, ou seja, para a Pessoa 
mesma de Jesus Cristo, verdadeira Luz do Mundo que ilu-
mina todo homem, pois “essa luz brilha nas trevas, e as 
trevas não conseguirão apagá-la” (cf. Jo 1,5). 

 
Na liturgia do tempo do Advento, ao preparar-nos para 

celebrar os sagrados mistérios, rezamos: “(...) agora e em 
todos os tempos, ele [Jesus] vem ao nosso encontro, presente 
em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o tes-
temunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz reali-
zação do seu Reino” (cf. Prefácio do Advento I A). Esta ora-
ção nos indica ações concretas para a autêntica celebração do 
natal: reconhecer a presença do Menino Jesus “em cada pes-
soa humana”; abrir-nos para “acolhê-lo na fé e testemunhá-
lo na caridade” reconhecendo que Ele se identifica e configu-
ra de modo particular com os menores que padecem toda 
sorte de tribulações e desventuras das dores nesta vida. 

Entendamos que “salvar” é dignificar e respeitar a vida 
humana e a vida de toda criação. Onde houver sofrimento, 
ainda não é Natal! Aprendamos dos pastores de Belém os 
caminhos da humildade; compreendamos com os sábios Reis 
do Oriente que é necessário prosseguir por outro caminho que 
não passe pelo prepotente e sombrio palácio de Herodes!  Lá 
não há vida, como não há vida na proposta dos poderosos 
deste mundo, que lamentavelmente governam com tirania os 
nossos povos. Há um só Rei, a quem devemos seguir: o Filho 
de Davi, nascido em Belém de Judá, Deus Menino e Senhor 
nosso! A Ele adoremos e sirvamos com amor! 

Acolher Jesus no mistério do natal exige muito mais do 
que simplesmente colocar uma “imagenzinha” no presépio. 
O próprio presépio é lição de amor e nos faz contemplar o 
amor concreto de Deus por nós. Na fé e na caridade é necessá-
rio enxergar a real imagem Cristo no rosto do irmão! 

Empenhemos esforços sinceros em lutar com as armas do 
amor para que se rompam as cadeias do sofrimento humano e 
sejam superadas as barreiras do egoísmo e da injustiça, da 
corrupção e da discórdia, da indiferença e da miséria e de 
tantos outros contra valores do reino de Deus que faz vítimas 
do desamor a tantos irmãos nossos relegados à própria dor, 
afligidos pelas discrepantes desigualdades sociais, econômi-
cas, culturais e até religiosas que minimizam e consideram 
descartáveis quantos padecem desumana dor ao largo do 
caminho.

Abracemos como nosso o projeto do Reino, numa atitude 
de espera vigilante e comprometida com a missão que nos foi 
confiada, aguardando pressurosos “a feliz realização do 
Reino” em sua plenitude, mas fazendo acontecer já agora os 
sinais de um novo tempo em que se manifesta nas alturas a 
glória de Deus e na terra a paz aos homens que são por ele 
muito amados.

Neste Natal reunamos a nossa família em torno da mesa 
sagrada da santa e divina ceia da eucaristia e brindemos a 
alegria de nossa Salvação! Maranatha! Vem, Senhor Jesus, 
aleluia!

Aos amados paroquianos de Pirangi, aos meus familiares 
e amigos, de perto e de longe, desejo um feliz e santo natal e 
que o vindouro ano de 2020 lhes seja abundan-
te das bênçãos e graças que Deus nos concede 
em seu Filho, Deus Menino, a quem acolhe-
mos com amor no presépio de nosso coração!
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Padre Donizetti Tavares de Lima é beatificado

 “Onde tem a relíquia tem a presença do santo. Aque-
le relicário irá permanecer no Santuário e nós daremos a 
benção solene com essa relíquia, que é um pedaço do osso 
da mão direta do padre, a mão que ele abençoava, para que 
os fiéis possam experimentar a benção e a força de Deus em 
suas vidas", disse o padre Anderson Godoi de Oliveira.

 A solicitação desse processo foi feita pela Câmara 
Municipal de Tambaú. O Vaticano exige que o município 
onde os restos mortais do candidato estão sepultados faça o 
pedido.

 Nasceu em 3 de janeiro de 
1882, em Cássia (MG), e faleceu 
em 16 de junho de 1961, em Tam-
baú (SP), e tinha grande devoção à 
Nossa Senhora Aparecida.

ENTENDA TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO DE 
BEATIFICAÇÃO DO PADRE

 Exerceu o seu sacerdócio 
como Jesus: a serviço dos pobres, 
dos marginalizados e doentes. 
Viveu de maneira simples e humil-
de, sempre à disposição do povo. 
Ainda hoje, em Tambaú, suas obras 
continuam sendo testemunhas de 
seu zelo social.

 O Santo Padre Papa Francisco autorizou a pro-
mulgação de alguns decretos reconhecendo o milagre ocor-
rido com o menino Bruno Henrique Arruda de Oliveira, de 
13 anos, que teve o pé torto congênito curado pelo padre, 
participou da cerimônia. O reconhecimento do milagre é a 
principal exigência para o decreto de beatificação de um 
religioso. Carregada pelo menino Bruno durante a celebra-
ção, a relíquia com um pedaço do osso da mão do padre 
Donizetti foi levada para uma capela, que foi inaugurada 
neste sábado no Santuário Nossa Senhora Aparecida.

 Padre Donizetti espalhou 
por Tambaú/SP diversas obras soci-
ais, dentre as quais a fundação do asilo São Vicente de 
Paulo Associação de Proteção à Maternidade e  e da 
Infância de Tambaú. Congregação Mari- Criou também a 
ana Irmandade das Filhas de Maria Círculo Ope-, a  e o 
rário Tambauense.

 Na capela também ficarão os restos morais do padre 
e uma estátua de cera do religioso, que foi trazida da Itália. O 
espaço é reservado para fiéis fazerem as preces e agradeci-
mentos.

 Em 2017, a Congregação para a Causa dos 
Santos reconheceu as virtudes cristãs heroica-
mente vividas pelo padre Donizetti e concedeu a 
ele o título de "venerável".

· Há também a chamada de canonização Na cano-
nização equipolente deve-se ater a três requisitos básicos: 
1) a prova do culto antigo ao candidato a santo, 2) o atestado 
histórico incontestável da fé católica e das virtudes do can-
didato, 3) a fama ininterrupta de milagres intermediados 
pelo candidato. Exemplo: Padre José de Anchieta.

 A primeira etapa foi concluída em 1996, 
com a abertura do processo no Vaticano e con-
cessão do título "servo de Deus” ao padre Doni-
zetti pela Congregação para a Causa dos Santos.

Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/11/23/padre-donizetti-
tavares-de-lima-e-beatificado-pela-igreja-catolica-em-celebracao-em-tambau.ghtml

· A comprovação de um primeiro milagre (cura 
sem explicação médica clara, realizada quando um fiel 
pediu a intercessão do candidato a santo junto a Deus) faz 
com que o candidato se torne beato, já podendo ser venera-
do em sua região de origem. Caso tenha morrido como már-
tir (em defesa da fé), os passos 1 e 2 podem ser pulados

COMO FUNCIONA O PROCESSO DE 
BEATIFICAÇÃO E CANONIZAÇÃO

· A avaliação passa para a Congregação para as 
Causas dos Santos, no Vaticano. Se a congregação avaliar 
que a conduta, a fé e o pensamento do candidato eram irre-
preensíveis, ele se torna "venerável", dotado das chamadas 
virtudes heroicas.

 Dois anos depois, em abril deste ano, o 
Papa Francisco recebeu o cardeal Angelo Bec-
ciu e autorizou a promulgação do decreto que 
reconheceu o milagre atribuído à intercessão do 
padre Donizetti. A missa deste sábado celebrou a 
decisão.

https://www.a12.com/redacaoa12/igreja/padre-donizetti-tavares-de-lima-e-beatificado

 Na primeira fase, cinco anos após a morte do can-·
didato, abre-se um processo para investigar a fama de santi-
dade e as virtudes cristãs da pessoa. Se tudo caminhar bem, 
ela é classificada como "serva ou servo de Deus". Essa 
primeira fase acontece no local onde o candidato morreu

Claudia Ferraz (Pascom)

· Com um segundo milagre, vem a possibilidade da 
canonização, em que a pessoa é proclamada santa e pode ser 
cultuada no mundo todo. O papa pode deixar de lado a obri-
gatoriedade do segundo milagre em circunstâncias especia-
is

 Este senhorzinho de fé inabalável, contou que, 
através da oração, alcançou uma grande graça, que foi a 
cura de Dona Lurdes, certa vez em que ela foi 
desenganada pelos médicos, pediu com fervor a Nossa 
Senhora e ao Menino Jesus, e foi prontamente atendido, 
resultando em sua cura definitiva.

Este homem sereno e forte traz no seu sorriso sincero, 
a alegria ímpar em ser membro do Apostolado da Oração, 
Legionário de Maria, rezando nos lares constantemente, 
sobretudo o Terço da Rosa Mística e Santa Rita de 
Cássia, suas santas de devoção, desde seus 40 anos de 
idade. Faz parte do Terço dos Homens, participa das 
missas todo final de semana, mas sua grande felicidade 
foi a reativação do Apostolado da Oração aqui em 
Pirangi, através do Padre Adalberto. 

De Embaúba se mudaram para Pirangi, depois para 
Rio Preto, onde o nobre casal foi ministro da Eucaristia 
por 10 anos. E finalmente para Pirangi onde vivem até 
hoje. 

Seu Luiz nasceu em um sítio em 
Olímpia, no dia 21 de fevereiro de 
1938. Ele é filho de Gregório Aveiro e 
Maria Pereira, e tem 14 irmãos, sendo 
6 já falecidos. Desde os sete anos de 
idade, trabalhava na colheita do café 

com o pai. A escola em que estudava era muito distante 
dali, cursando até o 3º ano. Sua mãe foi quem lhe ensinou 
a rezar a primeira oração, o Pai Nosso.

 Anos mais tarde mudou-se para Embaúba, e em um 
final de semana, enquanto fazia o "footing" na praça, 
conheceu sua fiel companheira, dizendo de “boca cheia” 
e lágrimas nos olhos, que foi amor à primeira vista; e seu 
nome era Maria de Lurdes Palhuco, com quem tempos 
depois se uniu em matrimônio, gerando como frutos 
quatro filhos, sendo três mulheres e um homem. Dentre 
eles a nossa querida catequista, Zezinha.

 Disse que a maior perda e tristeza da sua vida, foi a 
partida da esposa amada, viveram juntos, 55 anos de 
casados, tendo como prioridade o respeito, mas 
sobretudo a doce rotina: ao amanhecer e ao se deitar, 
orarem juntos, pedindo a proteção Divina

Nem sete horas da manhã, e já 
estava eu na oficina do André Pereira, 
a entrevistar o querido e notável avô 
Luiz Aveiro. 

HOMENAGEM AO SEU LUIZ AVEIRO

Com muita ternura, diz que através da Oração se 
alcançam grandes graças, estando um dos irmãos 
desenganado pela medicina, acerca de um câncer, e após 
um Terço da Rosa Mística na casa deste com muita fé, sua 
saúde foi restabelecida, e hoje se 
encontra curado e trabalhando.

Mal sabe ele que, enquanto varre a frente da oficina, 
deixa também a frente do nosso coração limpo, e assim 
como empurra os carros, empurra toda falta de 
motivação e dor. Através dos seus exemplos, nos 
inspirando a fortalecer-nos com a oração, na mesma 
proporção da serenidade da sua paz, no seu mostrar 
Cristo, através da magnitude da sua alma de vencedor...

Estando nesta Pastoral desde outrora, totalizando 
mais de 60 anos, traz a sua fita como inspiração de 
esperança e coragem para prosseguir sua jornada com 
determinação. 

Seu Luiz, nestes anos vividos tão intensamente, já 
trabalhou como faxineiro, porteiro, em lavoura, em 
horta, e atualmente passa seus dias executando serviços 
gerais na oficina do neto, limpando e guardando as 
chaves, empurrando carro quando se faz necessário, mas 
sua mais importante função por ali, é exalar a grandeza 
da sua bondade e do seu brilho no olhar, de quem nunca 
desiste de lutar. Brincalhão, como mencionou um 
funcionário da oficina ali presente, varre assim que 
chega, a frente do local de trabalho, até a frente do 
Recanto Santa Rita, que é do lado da oficina. 

Com seus quase 82 anos de vida, 
contou-me que o grande segredo para 
prosseguir, é pedir a Proteção Divina 
em todos os momentos. Com tantos 
anos no Apostolado, ora por todos, 
sobretudo na madrugada, onde disse 
com muita alegria, que faz suas 
orações particulares, fora as de 
costume, por uma hora em cada 
madrugada, e assim acorda revigorado 
e pronto para recomeçar em cada 
manhã, como se fosse a mais bela. 

Obrigado seu Luiz por através do Apostolado da 
Oração, revelar para cada um de nós, na fé em Jesus, o 
seu próprio coração!

Cristiane Dicares (Pascom)
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Carta Apostólica do Papa sobre o presépio
CARTA APOSTÓLICA

ADMIRABILE SIGNUM
DO SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE O SIGNIFICADO E VALOR DO PRESÉPIO

À vista da representação do Natal, as pessoas lá reunidas manifestaram 
uma alegria indescritível, como nunca tinham sentido antes. Depois o 
sacerdote celebrou solenemente a Eucaristia sobre a manjedoura, 
mostrando também deste modo a ligação que existe entre a Encarna-
ção do Filho de Deus e a Eucaristia. Em Gréccio, naquela ocasião, não 
havia figuras: o Presépio foi formado e vivido pelos que estavam 

[3]presentes.

 1. O SINAL ADMIRÁVEL do Presépio, muito amado pelo 
povo cristão, não cessa de suscitar maravilha e enlevo. Representar o 
acontecimento da natividade de Jesus equivale a anunciar, com simpli-
cidade e alegria, o mistério da encarnação do Filho de Deus. De fato, o 
Presépio é como um Evangelho vivo que transvaza das páginas da 
Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo que contemplamos a representa-
ção do Natal, somos convidados a colocar-nos espiritualmente a cami-
nho, atraídos pela humildade d'Aquele que Se fez homem a fim de Se 
encontrar com todo o homem, e a descobrirmos que nos ama tanto, que 
Se uniu a nós para podermos, também nós, unir-nos a Ele.

Passemos agora à origem do Presépio, tal como nós o entendemos. A 
mente leva-nos a Gréccio, na Valada de Rieti; aqui se deteve São Fran-
cisco, provavelmente quando vinha de Roma onde recebera, do Papa 
Honório III, a aprovação da sua Regra em 29 de novembro de 1223. 
Aquelas grutas, depois da sua viagem à Terra Santa, faziam-lhe lem-
brar de modo particular a paisagem de Belém. E é possível que, em 
Roma, o «Poverello» de Assis tenha ficado encantado com os mosai-
cos, na Basílica de Santa Maria Maior, que representam a natividade 
de Jesus e se encontram perto do lugar onde, segundo uma antiga tradi-
ção, se conservam precisamente as tábuas da manjedoura.

Com esta Carta, quero apoiar a tradição bonita das nossas famílias 
prepararem o Presépio, nos dias que antecedem o Natal, e também o 
costume de o armarem nos lugares de trabalho, nas escolas, nos hospi-
tais, nos estabelecimentos prisionais, nas praças… Trata-se verdadei-
ramente dum exercício de imaginação criativa, que recorre aos mais 
variados materiais para produzir, em miniatura, obras-primas de bele-
za. Aprende-se em criança, quando o pai e a mãe, juntamente com os 
avós, transmitem este gracioso costume, que encerra uma rica espiritu-
alidade popular. Almejo que esta prática nunca desapareça; mais, 
espero que a mesma, onde porventura tenha caído em desuso, se possa 
redescobrir e revitalizar.
 2. A origem do Presépio fica-se a dever, antes de mais nada, a 
alguns pormenores do nascimento de Jesus em Belém, referidos no 
Evangelho. O evangelista Lucas limita-se a dizer que, tendo-se com-
pletado os dias de Maria dar à luz, «teve o seu filho primogénito, que 
envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar 
para eles na hospedaria» (2, 7). Jesus é colocado numa manjedoura, 
que, em latim, se diz praesepium, donde vem a nossa palavra presépio.
Ao entrar neste mundo, o Filho de Deus encontra lugar onde os anima-
is vão comer. A palha torna-se a primeira enxerga para Aquele que Se 
há de revelar como «o pão vivo, o que desceu do céu» (Jo 6, 51). Uma 
simbologia, que já Santo Agostinho, a par doutros Padres da Igreja, 
tinha entrevisto quando escreveu: «Deitado numa manjedoura, torna-
Se nosso alimento».[1] Na realidade, o Presépio inclui vários mistéri-
os da vida de Jesus, fazendo-os aparecer familiares à nossa vida diária.

As Fontes Franciscanas narram, de forma detalhada, o que aconteceu 
em Gréccio. Quinze dias antes do Natal, Francisco chamou João, um 
homem daquela terra, para lhe pedir que o ajudasse a concretizar um 
desejo: «Quero representar o Menino nascido em Belém, para de 
algum modo ver com os olhos do corpo os incómodos que Ele padeceu 
pela falta das coisas necessárias a um recém-nascido, tendo sido recli-
nado na palha duma manjedoura, entre o boi e o burro».[2] Mal acaba-
ra de o ouvir, o fiel amigo foi preparar, no lugar designado, tudo o que 
era necessário segundo o desejo do Santo. No dia 25 de dezembro, 
chegaram a Gréccio muitos frades, vindos de vários lados, e também 
homens e mulheres das casas da região, trazendo flores e tochas para 
iluminar aquela noite santa. Francisco, ao chegar, encontrou a manje-
doura com palha, o boi e o burro. 

De modo particular, 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).

Armar o Presépio em nossas casas ajuda-nos a reviver a história sucedi-
da em Belém. Naturalmente os Evangelhos continuam a ser a fonte, que 
nos permite conhecer e meditar aquele Acontecimento; mas, a sua 
representação no Presépio ajuda a imaginar as várias cenas, estimula os 
afetos, convida a sentir-nos envolvidos na história da salvação, contem-
porâneos daquele evento que se torna vivo e atual nos mais variados 
contextos históricos e culturais.

 3. Com a simplicidade daquele sinal, São Francisco realizou 
uma grande obra de evangelização. O seu ensinamento penetrou no 
coração dos cristãos, permanecendo até aos nossos dias como uma 
forma genuína de repropor, com simplicidade, a beleza da nossa fé. 
Aliás, o próprio lugar onde se realizou o primeiro Presépio sugere e 
suscita estes sentimentos. Gréccio torna-se um refúgio para a alma que 
se esconde na rocha, deixando-se envolver pelo silêncio.

Merecem também uma referência as paisagens que fazem parte do 
Presépio; muitas vezes aparecem representadas as ruínas de casas e 
palácios antigos que, em alguns casos, substituem a gruta de Belém 
tornando-se a habitação da Sagrada Família. 
Parece que estas ruínas se inspiram na Legenda Áurea, do dominicano 
Jacopo de Varazze (século XIII), onde se refere a crença pagã segundo a 
qual o templo da Paz, em Roma, iria desabar quando desse à luz uma 
Virgem. Aquelas ruínas são sinal visível sobretudo da humanidade 
decaída, de tudo aquilo que cai em ruína, que se corrompe e definha. 
Este cenário diz que Jesus é a novidade no meio de um mundo velho, e 
veio para curar e reconstruir, para reconduzir a nossa vida e o mundo ao 
seu esplendor originário.

 4. Gostava agora de repassar os vários sinais do Presépio para 
apreendermos o significado que encerram. Em primeiro lugar, repre-
sentamos o céu estrelado na escuridão e no silêncio da noite. Fazemo-lo 
não apenas para ser fiéis às narrações do Evangelho, mas também pelo 
significado que possui. Pensemos nas vezes sem conta que a noite 
envolve a nossa vida. Pois bem, mesmo em tais momentos, Deus não 
nos deixa sozinhos, mas faz-Se presente para dar resposta às questões 
decisivas sobre o sentido da nossa existência: Quem sou eu? Donde 
venho? Por que nasci neste tempo? Por que amo? Por que sofro? Por 
que hei de morrer? Foi para dar uma resposta a estas questões que Deus 
Se fez homem. A sua proximidade traz luz onde há escuridão, e ilumina 
a quantos atravessam as trevas do sofrimento (cf. Lc 1, 79).

  Uma grande emoção se deveria apoderar de nós, ao colocar-5.
mos no Presépio as montanhas, os riachos, as ovelhas e os pastores! 
Pois assim lembramos, como pré-anunciaram os profetas, que toda a 
criação participa na festa da vinda do Messias. Os anjos e a estrela-
cometa são o sinal de que também nós somos chamados a pôr-nos a 
caminho para ir até à gruta adorar o Senhor.

O primeiro biógrafo de São Francisco, Tomás de Celano, lembra que 
naquela noite, à simples e comovente representação se veio juntar o 
dom duma visão maravilhosa: um dos presentes viu que jazia na manje-
doura o próprio Menino Jesus. Daquele Presépio do Natal de 1223, 

[4]«todos voltaram para suas casas cheios de inefável alegria» .

Assim nasce a nossa tradição: todos à volta da gruta e repletos de ale-
gria, sem qualquer distância entre o acontecimento que se realiza e as 
pessoas que participam no mistério.

Por que motivo suscita o Presépio tanto enlevo e nos comove? Antes de 
mais nada, porque manifesta a ternura de Deus. Ele, o Criador do uni-
verso, abaixa-Se até à nossa pequenez. O dom da vida, sempre misterio-
so para nós, fascina-nos ainda mais ao vermos que Aquele que nasceu 
de Maria é a fonte e o sustento de toda a vida. Em Jesus, o Pai deu-nos 
um irmão, que vem procurar-nos quando estamos desorientados e per-
demos o rumo, e um amigo fiel, que está sempre ao nosso lado; deu-nos 
o seu Filho, que nos perdoa e levanta do pecado.

 8. O coração do Presépio começa a palpitar, quando coloca-
mos lá, no Natal, a figura do Menino Jesus. Assim Se nos apresenta 
Deus, em um menino, para fazer-Se acolher nos nossos braços. 
Naquela fraqueza e fragilidade, esconde o seu poder que tudo cria e 
transforma. 

Muitas vezes, as crianças (mas os adultos também!) gostam de 
acrescentar, no Presépio, outras figuras que parecem não ter qualquer 
relação com as narrações do Evangelho. Contudo esta imaginação 
pretende expressar que, neste mundo novo inaugurado por Jesus, há 
espaço para tudo o que é humano e para toda a criatura. Do pastor ao 
ferreiro, do padeiro aos músicos, das mulheres com a bilha de água ao 
ombro às crianças que brincam… tudo isso representa a santidade do 
dia a dia, a alegria de realizar de modo extraordinário as coisas de 
todos os dias, quando Jesus partilha conosco a sua vida divina.

No Presépio, os pobres e os simples lembram-nos que Deus Se faz 
homem para aqueles que mais sentem a necessidade do seu amor e 
pedem a sua proximidade. Jesus, «manso e humilde de coração» (Mt 
11, 29), nasceu pobre, levou uma vida simples, para nos ensinar a 
identificar e a viver do essencial. Do Presépio surge, clara, a 
mensagem de que não podemos deixar-nos iludir pela riqueza e por 
tantas propostas efémeras de felicidade. Como pano de fundo, 
aparece o palácio de Herodes, fechado, surdo ao jubiloso anúncio. 
Nascendo no Presépio, o próprio Deus dá início à única verdadeira 
revolução que dá esperança e dignidade aos deserdados, aos 
marginalizados: a revolução do amor, a revolução da ternura. Do 
Presépio, com meiga força, Jesus proclama o apelo à partilha com os 
últimos como estrada para um mundo mais humano e fraterno, onde 
ninguém seja excluído e marginalizado.

Ao lado de Maria, em atitude de quem protege o Menino e sua mãe, 
está São José. Geralmente, é representado com o bordão na mão e, 
por vezes, também segurando um lampião. São José desempenha um 
papel muito importante na vida de Jesus e Maria. É o guardião que 
nunca se cansa de proteger a sua família. Quando Deus o avisar da 
ameaça de Herodes, não hesitará a pôr-se em viagem emigrando para 
o Egito (cf. Mt 2, 13-15). E depois, passado o perigo, reconduzirá a 
família para Nazaré, onde será o primeiro educador de Jesus, na sua 
infância e adolescência. José trazia no coração o grande mistério que 
envolvia Maria, sua esposa, e Jesus; homem justo que era, sempre se 
entregou à vontade de Deus e pô-la em prática.

 7. A pouco e pouco, o Presépio leva-nos à gruta, onde 
encontramos as figuras de Maria e de José. Maria é uma mãe que 
contempla o seu Menino e O mostra a quantos vêm visitá-Lo. A sua 
figura faz pensar no grande mistério que envolveu esta jovem, quan-
do Deus bateu à porta do seu coração imaculado. Ao anúncio do anjo 
que Lhe pedia para Se tornar a mãe de Deus, Maria responde com 
obediência plena e total. As suas palavras – «eis a serva do Senhor, 
faça-se em Mim segundo a tua palavra» (Lc 1, 38) – são, para todos 
nós, o testemunho do modo como abandonar-se, na fé, à vontade de 
Deus. Com aquele «sim», Maria tornava-Se mãe do Filho de Deus, 
sem perder – antes, graças a Ele, consagrando – a sua virgindade. 
N'Ela, vemos a Mãe de Deus que não guarda o seu Filho só para Si 
mesma, mas pede a todos que obedeçam à palavra d'Ele e a ponham 
em prática (cf. Jo 2, 5).

«Vamos a Belém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhe-
cer» (Lc 2, 15): assim falam os pastores, depois do anúncio que os 
anjos lhes fizeram. É um ensinamento muito belo, que nos é dado na 
simplicidade da descrição. Ao contrário de tanta gente ocupada a 
fazer muitas outras coisas, os pastores tornam-se as primeiras teste-
munhas do essencial, isto é, da salvação que nos é oferecida. São os 
mais humildes e os mais pobres que sabem acolher o acontecimento 
da Encarnação. A Deus, que vem ao nosso encontro no Menino Jesus, 
os pastores respondem, pondo-se a caminho rumo a Ele, para um 
encontro de amor e de grata admiração. É precisamente este encontro 
entre Deus e os seus filhos, graças a Jesus, que dá vida à nossa religião 
e constitui a sua beleza singular, que transparece de modo particular 
no Presépio.
 6. Nos nossos Presépios, costumamos colocar muitas 
figuras simbólicas. Em primeiro lugar, as de mendigos e pessoas que 
não conhecem outra abundância a não ser a do coração. Também 
estas figuras estão próximas do Menino Jesus de pleno direito, sem 
que ninguém possa expulsá-las ou afastá-las dum berço de tal modo 
improvisado que os pobres, ao seu redor, não destoam 
absolutamente. Antes, os pobres são os privilegiados deste mistério e, 
muitas vezes, aqueles que melhor conseguem reconhecer a presença 
de Deus no meio de nós.

Os Magos ensinam que se pode partir de muito longe para chegar a 
Cristo: são homens ricos, estrangeiros sábios, sedentos de infinito, que 
saem para uma viagem longa e perigosa e que os leva até Belém (cf. Mt 
2, 1-12). À vista do Menino Rei, invade-os uma grande alegria. Não se 
deixam escandalizar pela pobreza do ambiente; não hesitam em pôr-se 
de joelhos e adorá-Lo. Diante d'Ele compreendem que Deus, tal como 
regula com soberana sabedoria o curso dos astros, assim também guia o 
curso da história, derrubando os poderosos e exaltando os humildes. E 
de certeza, quando regressaram ao seu país, falaram deste encontro 
surpreendente com o Messias, inaugurando a viagem do Evangelho 
entre os gentios.

[Franciscus] 
a 1 de dezembro de 2019, sétimo do meu pontificado.

 10. Diante do Presépio, a mente corre de bom grado aos tem-
pos em que se era criança e se esperava, com impaciência, o tempo para 
começar a construí-lo. Estas recordações induzem-nos a tomar cons-
ciência sempre de novo do grande dom que nos foi feito, transmitindo-
nos a fé; e ao mesmo tempo, fazem-nos sentir o dever e a alegria de 
comunicar a mesma experiência aos filhos e netos. Não é importante a 
forma como se arma o Presépio; pode ser sempre igual ou modificá-la 
cada ano. O que conta, é que fale à nossa vida. Por todo o lado e na 
forma que for, o Presépio narra o amor de Deus, o Deus que Se fez meni-
no para nos dizer quão próximo está de cada ser humano, independente-
mente da condição em que este se encontre.

O nascimento de uma criança suscita alegria e encanto, porque nos 
coloca perante o grande mistério da vida. Quando vemos brilhar os 
olhos dos jovens esposos diante do seu filho recém-nascido, compreen-
demos os sentimentos de Maria e José que, olhando o Menino Jesus, 
entreviam a presença de Deus na sua vida.
«De fato, a vida manifestou-se» (1 Jo 1, 2): assim o apóstolo João resu-
me o mistério da Encarnação. O Presépio faz-nos ver, faz-nos tocar este 
acontecimento único e extraordinário que mudou o curso da história e a 
partir do qual também se contam os anos, antes e depois do nascimento 
de Cristo.

Parece impossível, mas é assim: em Jesus, Deus foi criança e, nesta 
condição, quis revelar a grandeza do seu amor, que se manifesta num 
sorriso e nas suas mãos estendidas para quem quer que seja.

Ao fixarmos esta cena no Presépio, somos chamados a refletir sobre a 
responsabilidade que cada cristão tem de ser evangelizador. Cada um 
de nós torna-se portador da Boa-Nova para as pessoas que encontra, 
testemunhando a alegria de ter conhecido Jesus e o seu amor; e fá-lo 
com ações concretas de misericórdia.

Fonte: https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2019-12/papa-francisco-
admiravel-sinal-carta-apostolica-presepio.html

 9. Quando se aproxima a festa da Epifania, colocam-se no 
Presépio as três figuras dos Reis Magos. Tendo observado a estrela, 
aqueles sábios e ricos senhores do Oriente puseram-se a caminho rumo 
a Belém para conhecer Jesus e oferecer-Lhe de presente ouro, incenso e 
mirra. Estes presentes têm também um significado alegórico: o ouro 
honra a realeza de Jesus; o incenso, a sua divindade; a mirra, a sua huma-
nidade sagrada que experimentará a morte e a sepultura.

O modo de agir de Deus quase cria vertigens, pois parece impossível 
que Ele renuncie à sua glória para Se fazer homem como nós. Que sur-
presa ver Deus adotar os nossos próprios comportamentos: dorme, 
mama ao peito da mãe, chora e brinca, como todas as crianças. Como 
sempre, Deus gera perplexidade, é imprevisível, aparece continuamen-
te fora dos nossos esquemas. Assim o Presépio, ao mesmo tempo que 
nos mostra Deus tal como entrou no mundo, desafia-nos a imaginar a 
nossa vida inserida na de Deus; convida a tornar-nos seus discípulos, se 
quisermos alcançar o sentido último da vida.

Dado em Gréccio, no Santuário do Presépio, 

ueridos irmãos e irmãs, o Presépio faz parte do suave e exigente Qprocesso de transmissão da fé. A partir da infância e, depois, em 
cada idade da vida, educa-nos para contemplar Jesus, sentir o 

amor de Deus por nós, sentir e acreditar que Deus está conosco e nós 
estamos com Ele, todos filhos e irmãos graças àquele Menino Filho de 
Deus e da Virgem Maria. E educa para sentir que nisto está a felicidade. 
Na escola de São Francisco, abramos o coração a esta graça simples, 
deixemos que do encanto nasça uma prece humilde: o nosso «obriga-
do» a Deus, que tudo quis partilhar conosco para nunca nos deixar 
sozinhos.


