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Pe. Hideraldo Veríssimo Vieira
Pároco 

Pe. Sérgio Henrique Gonçalves   
Vigário Paroquial

Ah, se os homens compreendessem
o sentido real do Natal,
se todos se amassem com igualdade,
tivessem o amor, a caridade,
o mundo não seria tão desigual.

Natal, é quando você ora,
quando dobra os joelhos e chora,
as lágrimas do seu irmão,
que passa por você e mendiga,
um teto, um pedaço de pão.

Natal, é nascer todo dia,
é doar-se em gestos de amor,
é ser o sol que aquece,
ao irmão que adormece,
sem teto e sem cobertor.

Natal, é ser o acalento,
da criancinha faminta,
que lhe estende a mão,
com os olhos marejados,
ela suplica calada,
um pouco do seu amor.

O Natal, é todo o dia, 
quando se dá alegria,
quando você é uma luz,
iluminando os caminhos
de todos os seus irmãos.

Natal, é viver plenamente,
em comunhão com Jesus,
Natal, é ajudar seu irmão,
a carregar sua cruz,
esse é o Natal verdadeiro,
é esse o Natal de Jesus.

Muitas bênçãos
 

Que o Menino Jesus esteja sendo acolhido em seu 
coração e que Ele traga muitas bênçãos para você, sua 
família e sua comunidade.  Que Ele aqueça os nossos 
corações e nos leve a ser portadores de seu Amor.
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COLETA DE ÓLEO VEGETAL USADO
COMUNIDADES DA PARÓQUIA SÃO GERALDO

* Leve em um Pet e coloque no coletor que está em sua comunidade.
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LIBERDADE FM, PARCEIRA
DA PARÓQUIA SÃO GERALDO

Nossa Paróquia agora conta com a parceria
da Liberdade FM 98,7 na ação evangelizadora de nossa Igreja. 

A rádio está transmitindo ao vivo todos os domingos
a missa das 7 horas diretamente da Igreja Matriz. 

Além da transmissão da missa, nossa paróquia realizará
diariamente um programa de 14 às 15 horas 

chamado A Voz da Igreja. Sintonize e fique ligado!
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Cantinho
São Geraldo
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