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Momentos de Graças, Aprendi-
zado e Evangelização - Em poucas 
palavras podemos dizer que o ano 
de 2016, para nossa paróquia São 
Jorge e nossas fraternidades, foi de 
muitas graças. Entre elas podemos 
citar os últimos acontecimentos, re-
ferente ao mês de novembro, quando 
realizamos no dia 12, a peregrinação 
à Porta da Misericórdia, na paróquia 
de Nossa Senhora Aparecida. Foi uma 
caminhada com participação de mui-
tas famílias, lideranças, movimentos, 
pastorais e fiéis devotos de São Jorge. 
Foi um momento de muita oração, 
silêncio e reflexão que se concluiu 
com a Santa Missa. Todos saíram 
revigorados com a graça do perdão.

No dia 16 aconteceu o penúltimo 
terço das famílias, onde houve o envio 
da Novena de Natal, que acontecerá 
durante todo o mês de dezembro, 
mais especificamente de 9 a 20 em 
todas as comunidades. Durante esse 
período, pastorais e movimentos vi-
sitarão pessoas enfermas e famílias 
afastadas das comunidades. O encer-
ramento desta missão será no dia 21, 
quando será realizado o último terço 
das famílias de 2016.

No dia 17 de novembro, a Frater-
nidade Nossa Senhora do Loreto e 
a Fraternidade Santa Isabel da Hun-
gria (OFS), com a participação de 
membros de outras fraternidades 
e de nossa paróquia, celebramos 
Santa Isabel da Hungria – Padroeira 
da Terceira Ordem Regular (TOR). 
Também esteve presente o Frei Bosco, 
da Fraternidade N. Sra. Dos Anjos, 
de Nova Olinda do Norte (AM). Na 

oportunidade, duas irmãs OFS pro-
fessaram seus votos. 

E no dia 19 foi celebrada a sole-
nidade “Cristo Reio do universo”, 
que marcou o encerramento do ano 
litúrgico 2016 e foi dado início ao ano 
litúrgico 2017. Na oportunidade foram 
entregues aos coordenadores de co-
munidades, pastorais e movimentos 
o calendário de atividades de nossa 
paróquia no próximo ano. 

Em seguida, em ritmo de festa e com a 
presença dos frades Frei Agostinho Odorizzi, 
Frei José Faustino Fernandes, Frei Rogério de 
Souza Correia e Frei Geraldo Joseph King – 
TOR, além de jovens vocacionados foi dado a 
bênção ao novo Centro de Pastoral Paroquial 
Frei Paulo Pavlik. Homenagem a quem dedi-
cou toda sua vida a obra de evangelização 

na Prelazia de Borba, como também nesta 
paróquia. Seu amor e dedicação foi tanto por 
este lugar que um dia disse: “ [...] Quero ser 
sepultado aqui”. O que realmente aconteceu. A 
seguir, todos participaram do animado arraial 
de Santa Isabel da Hungria no pátio do Con-
vento Nossa Senhora do Loreto, com grande 
participação dos leigos e suas famílias.

Obrigado fiéis leigos! Obrigado fiéis dizi-
mistas! Obrigado aos benfeitores! E obrigado 
missionários e missionárias que dedicaram 
sua vida à missão no Amazonas. E aos que 
estão junto de Deus vivem em nossos corações. 
Feliz Natal e Ano Novo com todas as bênção 
de Deus. A todos, paz e bem! Frei Agostinho, 
Frei Faustino e Frei Rogério.

Inauguração do Centro Pastoral Frei Paulo Pavlik

Paróquia São Jorge, Fraternidade Nossa Senhora 
do Loreto e Fraternidade Santa Isabel da Hungria
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Natal, mais que uma data, um tempo de graça. 
Tempo de celebrar a vida, a família, a saúde, a paz 
e a alegria. Ao aproximar-se, o Natal nos faz reviver 
a História da Salvação; lembra-nos a Família de 
Nazaré, renovada em cada família da terra. Por isso 
a família cristã precisa ser uma repetição da Família 
Sagrada; precisa viver, especialmente neste tempo 
memorável, as emoções e sentimentos vividos pela 
Família de Nazaré, suas preocupações e, acima de 
tudo suas esperanças e realizações.

Natal, festa da Família e da Vida resgatadas pelo 
Cristo, mas que vão perdendo seu significado, seus 
valores verdadeiros, se não forem cuidadas.

O Natal lembra-nos que a Família e a Vida têm 
jeito. Viver o Evangelho é o caminho. Passar o Natal 
em família é uma prática generalizada. Pode-se dizer 
que o ponto forte do Natal é a reunião da família. 
É verdade que muita gente passa o Natal de outra 
forma, aproveita-o para tantas coisas, mas ele existe 
para ser vivido em família, para reunir e até mesmo 
para re-unir as famílias – durante o ano ocupadas 
com tantos afazeres. O Natal é luz e esperança.

Bem escreveu Dom Odilo Pedro Scherer, ainda em 
2006: “O menino que nasceu de Maria, na noite do 
Natal, é como a brilhante luz que ilumina o mundo. 
É a expressão humana do amor de Deus para cada 

ser humano. Não veio apenas para vi-
sitar, passar e ir embora, deixando-nos 
na saudade: Ele está no meio de nós! 
Todos os dias.”

Natal: um menino nasce e 
muda o mundo para sempre

Todos: Ó Santa Família de Nazaré, comunidade de 
amor de Jesus, Maria e José, modelo e ideal de toda 
a família cristã, a ti confiamos as nossas famílias. 
Abre o coração de cada um dos lares domésticos à 
fé, ao acolhimento da Palavra de Deus, ao testemunho 
cristão, para que se tornem fonte de novas e santas 
vocações. Orienta a mente dos pais e das mães, para 
que com solícita caridade, sábio cuidado e amorosa 
piedade, sejam para os filhos guias seguros em ordem 
aos bens espirituais e eternos. Suscita no espírito dos 
jovens uma consciência livre, para que, crescendo em 
“sabedoria, em idade e em graça”, acolham genero-
samente o Dom da vocação divina. Santa Família de 
Nazaré, faz que todos nós, contemplando e imitando 
a oração assídua, a obediência generosa, a pobreza 
digna e a pureza virginal em ti vivida, nos disponhamos 
a cumprir a vontade de Deus e a acompanhar com 
prudente delicadeza os que entre nós são chamados 
a seguir mais de perto o Senhor Jesus, que por nós 
“se entregou a si mesmo”. Amém.

Canto: Abençoa Senhor as famílias amém, abençoa 
Senhor a minha também (2x)

Animador: Estivemos e estaremos reunidos naquele 
que é... Todos: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Sagrada Família; rogai por nós!
Esta oração deve ser feita nos dias 30, 31 e 

1o de janeiro.

Menino Santo, que vieste ao mundo 
para nos salvar, estamos reunidos para 
agradecer o dom e graça de sermos família.

Em torno desta mesa queremos que 
nossa vida seja partilhada.

Neste ano que passou, procuramos 
viver a harmonia e a concórdia, mas 
nem sempre conseguimos, confessamos 
que somos limitados, que temos nossos 
pecados.

Hoje queremos celebrar o perdão, sa-
bemos que a vida é muito curta, não 
queremos perder tempo cultivando as 
intrigas e as inimizades.

Por isso, perdoamos a todos que nos 
ofenderam e suplicamos o perdão de todos 
a quem ofendemos.

Menino Deus, pedimos também por 
todos os que não estão aqui hoje, nossos 
amigos e parentes, inclusive por aqueles 
que partiram para nunca mais voltar, que 
sejam todos abençoados.

Expulsa desde lar e de nossas vidas, 
tudo aquilo que não provem de ti.

Purifica nossas almas para que esta 
festividade nos transforme em criaturas 
melhores.

E que sempre, em toda circunstância, 
saibamos reconhecer tua divindade e po-
der. Que nossa família jamais se afaste de ti.

Louvamos e rendemos graças por 
cada um aqui presente, suas histórias e 
conquistas.

Senhor, nos propomos construir uma 
história de amor verdadeiro entre nós.

Que no ano que se aproxima possamos 
todos viver em unidade, sem divisões.

Nossa família, Senhor, quer que tua san-
ta vontade se realize em cada um de nós. 
Queremos nos consagrar ao teu serviço.

Bem-vindo à nossa casa e nosso cora-
ção, Santo menino, nasce aqui e agora. Faz 
de nós o teu presépio. Amém! 

Pai Nosso/ Ave-Maria/ Glória ao Pai
Obs. Pedir a pessoa mais idosa da casa 

para que dê a benção.
Bênção final: O Senhor vos abençoe e 

vos guarde. Todos: Amém!
Mostre-vos a sua face e tenha miseri-

córdia de nós. Todos: Amém!
Volte para nós o seu rosto e nos dê a 

Paz. Todos: Amém!
Feliz Natal com abraço de paz.                                                                                  

Paz e bem!

Oração com a Sagrada Família Oração a ser feita em família na noite de Natal (24 e 25)

Que em 
todas as 

famílias se 
viva o Natal 

de Jesus 
Cristo

Celebrações Celebrações

Matriz São Jorge
Natal 
* Dia 24/12 - Noite de Natal 
às 20h
* Dia 25/12 – Às 18h e 19h

Sagrada Família
* Dia 30/12 – Às 19h

Ano Novo
* Dia 31/12 – Às 20h

* Dia 01/01 – Às 18h e 19h

Comunidade São Dimas
Dia 24 e 31 /12 – Às 20h

Perpétuo Socorro
Dia 24/12 – Às 20h

São Francisco
Dia 31/12 – Às 20h

Santa Clara
Dia 25/12 – Às 19h30

Santana
Dia 01/01 – Às 19h30

Horários das Celebrações de Final de Ano – 2016

* Nesses dias não haverá missa pela manhã.
Obs.: Em janeiro não haverá missa em Santana, Santa Clara e Capela.


