
PALAVRA 
DO PADRE

FELICITAÇÕES
DE NATAL

PROGRAMAÇÃO 
PAROQUIAL

Página 02 Páginas 06. 07, 08 e 09 Página 11 e 12

Paróquia instituída em 07/03/2004 - 16 Anos
10 anos de Santas Missões Populares

INFORMATIVO DA PARÓQUIA SÃO GERALDO MAGELA     .     ANO XI - Nº 104 - DEZEMBRO DE 2020     .     BAIRROS BOM JARDIM, IDEAL E ESPERANÇA - IPATINGA | MG



2

Estamos chegando ao fi nal de 2020, um ano em que 
estivemos convivendo com os limites do Isolamento 
Social, devido ao COVID-19. Acredito que ainda estamos 
apreensivos, quando vemos que a Pandemia não acabou e 
que alguns países estão vivendo a segunda fase de infecções. 
Somos frágeis e devemos cuidar-nos e cuidar das pessoas 
para que possamos vencer essa crise. 

Dezembro chegou e com ele o tempo do Advento e as 
Festas Natalinas. No Advento, que é o primeiro tempo do 
Calendário Litúrgico, vamos preparar os caminhos para 
que possamos acolher o Menino Jesus. Vamos viver as 
seguintes etapas neste período:

*Nas duas primeiras semanas do advento, a liturgia nos 
convida a vigiar e a esperar a vinda gloriosa do Salvador. 
Um dia, o Senhor voltará para colocar um fi m na história 
humana, mas o nosso encontro com Ele também está 
marcado para logo após a morte.

*Nas duas últimas, lembramos a espera dos profetas e 
de Maria. Nós nos preparamos, mais especialmente, para 
celebrar o nascimento de Jesus em Belém. Os Profetas 
anunciaram esse acontecimento com riqueza de detalhes;  
“Nascerá da tribo de Judá, em Belém, a cidade de Davi e seu 
Reino não terá fi m.”

Neste período do Advento, a tradição da Igreja ensina-
nos a usar a Coroa do Advento, que é composta por quatro 
velas nos seus cantos – presas aos ramos formando um 
círculo. A cada domingo acende-se uma delas. As velas 
representam as várias etapas da salvação. Começa-se no 
1º Domingo, acendendo apenas uma vela; e, à medida que 
vão passando os domingos, acendem-se as outras velas, 
até chegar o 4º Domingo, que é quando todas devem estar 
acesas. Os ramos em círculo são de cipreste, de pinheiro 
ou de outra árvore ornamental. Esses ramos são usados 
para lembrar a esperança cristã, ela é alimentada com a 
proximidade do Natal. O círculo não tem princípio nem 
fi m. É sinal do amor de Deus que é eterno e, também, da 
nossa ininterrupta dileção ao Criador e ao próximo. 

O ciclo do Natal celebra o prolongamento da solenidade 
que comemoram os dias 24 e 25 de dezembro, estendendo-
se à Festa do Batismo do Senhor. Entre o Natal e o 
Batismo do Senhor Jesus, celebramos: a Sagrada Família, 
a Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, a Solenidade 
da Epifania do Senhor. Com a Festa do Batismo do Senhor, 
termina o tempo do Natal. O Pai apresenta o Seu Filho: 

“Este é o Meu Filho amado, 
em Quem Eu Me comprazo! 
” (Mt 3,17). Com esta festa 
encerra-se o ciclo de festas 
da Manifestação do Senhor. 
A Igreja, mais uma vez, 
renova sua certeza, e vive 
essa graça, experimenta-a 
e anuncia ao mundo: “O 
Verbo Se fez carne e habitou 
entre nós e nós vimos a Sua glória! ” (Jo 1,14).

Para que possamos viver este tempo de Advento e Natal   
peço a você que procure participar da Novena de Natal com 
sua família ou na Igreja de sua Comunidade (observando 
as medidas de proteção), pois devido a pandemia do 
Coronavírus não é aconselhável que aconteça a reza nas 
casas, como fazíamos sempre. 

Neste ano, a Novena está em sintonia com a CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), que nos 
convida a refl etir sobre a PALAVRA e traz como tema:  
“O povo que andava nas trevas viu uma grande luz” (Is 
9,1). “Nesta Novena do Natal de 2020, contemplamos 
a Palavra, pilar da Igreja, casa do povo de Deus. Jesus é 
o semeador divino! Continua a semear no coração dos 
homens a sua Palavra de Salvação. A Novena convida-
nos para a catequese em nossas casas, reunindo todas as 
pessoas que estavam distantes. Com a ternura materna de 
Maria e o silêncio oblativo de José, acolhemos, protegemos, 
promovemos e integramos em nossa casa todas as famílias, 
para a festa da Encarnação do Verbo de Deus. Com este 
livreto da Novena, vamos percorrer o caminho litúrgico do 
Advento, na unidade eclesial, refl etindo, com simplicidade 
doméstica, a chegada do Menino Deus que sempre vem ao 
nosso encontro para nos salvar e garantir a vida! ” (CNBB)

Que o Deus Menino possa fortalecer-nos, para que 
tenhamos serenidade, neste tempo de Pandemia do 
COVID-19, que não acabou e que possamos, a exemplo do 
Deus Amor, cuidar uns dos outros, com carinho e solicitude. 
Que possamos aquecer os nossos corações com o clima de 
Natal e transmitir esse amor a todos que nos rodeiam. 

Feliz Natal e um Ano Novo com a esperança de dias 
melhores! 
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Pároco

Padre Hideraldo Veríssimo Vieira - Pároco

Pároco: Pe. Hideraldo Veríssimo Vieira

Secretaria: Av. das Flores 885, Bom Jardim - Ipatinga
Telefones: (31) 3826-5213  |  (31) 98699-0212 (Oi)
E-mail: pqsaogeraldo@yahoo.com.br
E-mail Financeiro: � nanceiro@paroquiasaogeraldo.com.br

Casa Paroquial  - Telefone: (31) 3821-7628

Redação: Pascom e Pe. Hideraldo

Diagramação: 

                                          
    

Revisão: Terezinha Bretas

Impressão: Grá� ca Dimensão (31) 3616-2599  

Tiragem: 2.000 unidades

PALAVRA DO PADRE



3

FORMAÇÃO

NATAL EM QUE O SOL
DA JUSTIÇA NASCEU

O Natal deve ser um acontecimento de todos os dias. 
Ele deve ser realizado a todo o momento. Deixar o 
Natal só para o dia 25 de dezembro é fazer dele apenas 
uma lembrança. Este acontecimento do nascimento de 
Cristo acontecerá na hora em que aceitarmos seu modo 
de ver as coisas. Na hora em que dissermos um Sim 
sincero a Deus. O anjo Gabriel foi enviado a Nazaré, 
para comunicar a Maria, uma jovem desposada com 
o carpinteiro José, que ela seria a mãe do Salvador. 
Viria sobre ela à sombra do Altíssimo, e por obra do 
Espírito Santo, ela conceberia e daria a luz ao Filho do 
Altíssimo.  Por determinação divina, o Messias deveria 
nascer em Belém da Judeia. Por isso, José e Maria 
deslocam-se de Nazaré para Belém, e ali, na casa do 
pão, nasceu o Pão da Vida. Ali naquela noite de Natal, 
nasceu o Sol da Justiça, trazendo salvação.

O anjo do Senhor comunicou aos pastores de Belém, 
que era portador de uma grande notícia, que seria o 
motivo da alegria para todos os povos. Acabava de 
nascer o Salvador, o Messias, o Senhor. Na cidade 
de Belém não havia lugar para Jesus nascer. Em 
Jerusalém, o rei Herodes fi cou alarmado ao saber 
que um menino nascera para ser o rei dos judeus. Os 
escribas e principais sacerdotes, mesmo conhecedores 
das profecias, demonstraram total desinteresse para 
ir a Belém adorar o menino Jesus. A graça de Deus 
realizou grandes maravilhas em Maria (Lc 1,49), 
porque encontrou nela um coração desapegado. Por 
isso, ela estava cheia de graça e o Senhor estava com 
ela (Lc 1,28). Por isso mesmo, ela suportou a dureza 
de não encontrar um lugar onde pudesse dar a luz ao 
seu Filho (Lc 2,7). Se faltou hospedagem para eles, 
não faltou o amor, a dedicação de Maria. Será que 
dentro de nós existe um presépio armado, onde Cristo 
possa nascer? A casa está cheia. Não há lugar. (Lc 
2,7). Maria entendia tudo isso. Ela sabia que Natal é 

nascimento de Cristo. Isto signifi ca: nascer a verdade, 
a justiça, a libertação. Tudo isso custa sofrimento. É 
por isso que, em nossa vida, às vezes, não há lugar 
para Cristo nascer. (Lc 2,1-20). O Evangelho nos conta 
que o Menino Deus foi visitado pelos magos (Mt 2,1-
12). Porém, os magos do Oriente viram sua estrela e 
vieram para adorá-lo, trazendo-lhe seus presentes 
Ouro, incenso, e mirra (Mt 2,11)e reconhecendo 
ser ele o profeta, o sacerdote e o Rei. Os Magos se 
tornaram símbolo dos que creem, mesmo partindo de 
um ponto vago, chegaram ao defi nitivo: Cristo. Viram 
nos acontecimentos da vida um apelo de Deus. Ao 
lado da seriedade e da honestidade dos Magos, vemos 
a falsidade de Herodes: queria encontrar Cristo, não 
para celebrar seu nascimento, mas para eliminá-lo 
(Mt 2,3). Hoje, também, podemos ser novos Herodes. 
Muitas vezes, a Palavra de Deus nos incomoda. Ás 
vezes, nesta hora, tiramos o corpo fora. Às vezes 
abafamos a Palavra de Cristo, para não perdermos o 
Poder, a situação vantajosa. Quando agimos assim, não 
temos condições de celebrar o Natal. Nós impedimos 
a chegada do Reino de Deus, quando nosso Natal é 
fachada pura. Quando não queremos nos transformar. 
Quando falamos de paz e nossa vida é um “balaio de 
gatos”. Quando não somos sinceros. Enquanto o nosso 
Natal não for “paz na terra” nasce ódio, incompreensão, 
inveja, egoísmo, exploração, corrupção, injustiça. 
O Natal não é somente uma recordação. É começo 
de uma missão. Missão de fazer crescer a vida e de 
iluminá-la. O Nosso Natal deve ser o surgimento da 
luz em nós. Deve fazer-nos dizer como São Paulo: 
“Agora somos luz do Senhor” (Ef 5-8). O Natal “deve 
levar-nos a viver como fi lhos da luz”. De produzir em 
nós os frutos da luz: “bondade, justiça, verdade” (Ef 
5,9). Celebrar o Natal não é apenas colocar o Menino 
Jesus no presépio. É colocá-lo, antes de tudo, em 
nossa vida. Celebrar o Natal é fazer com que a nossa 
vida seja a vida de Cristo (Fl 1,21. Achamos melhor 
nossa vida cômoda. Preferimos sombra, água fresca, 
botina larga, jornal sem letra. Por isso mesmo, existem 
muitos Natais fracassados. Celebrar o Natal é tomar a 
decisão de não deixarmos a luz de nossa fé apagar-se. 
Diante do presépio, nós deveríamos repetir a oração 
do Salmista: “Ajude-nos, Senhor, a ter um coração 
puro. Renove dentro de nós um espírito decidido. Não 
nos afaste de sua presença. Jamais afaste de nós o seu 
Santo Espírito aberto e generoso” (Sl. 50,12-15).

Deusdi Ferreira – Comunidade Santo Antônio
EPAP
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desperta uma criança que queremos carregar no colo e 
sobre a qual nos vergamos, maravilhados.

Este é o caminho que Deus escolheu para acercar-se 
de nós, para poder andar conosco por nossos estreitos 
caminhos.

Talvez seja um Deus que não nos explique a razão do 
mal do mundo, mas que sofre junto conosco.

Talvez não nos explique por que tanto trabalho 
para tão pouca felicidade, mas trabalha junto, e se 
faz carpinteiro. Assume tudo o que é radicalmente 
humano.

Chora expressando a tristeza com a morte do 
amigo Lázaro. Entretém amizade com duas mulheres, 
Marta e Maria, e com Maria de Magdala, chamada 
de sua companheira, por mais escandaloso que 
isto fosse naquele tempo. Enche-se de ira sagrada e 
toma do chicote quando vê o espaço sagrado sendo 
transformado num mercado. Mas também se enche 
de indizível ternura abraçando as crianças e dizendo, 
resolutamente, que ninguém as afaste Dele.

Tudo isso é Jesus, tudo isso é Deus na nossa carne 
quente e mortal.

Um Deus que encontramos dentro de nós e de nosso 
cotidiano, sem precisar buscá-lo aqui e ali, mas buscá-
lo na nossa interioridade, onde Ele, um dia, penetrou 
e de onde nunca mais saiu, fazendo-nos filhos e filhas, 
semelhantes ao seu Filho Jesus.

E quando chegar a nossa hora de partir, Ele vem, toma 
o que é Dele e leva para o Seu Reino, isto é, leva-nos 
cada um para Sua casa, porque nós, Seus familiares, 
pertencemos à casa Dele.

Este é para mim o significado maior da encarnação, 
do mistério do Natal que celebramos, um dos pontos 
altos da espiritualidade cristã. Em um mundo 
altamente conflituoso, ameaçado de todas as partes, 
podemos fazer um parênteses e dizer: “Agora não”.

Agora vamos festejar, vamos comer, vamos ser todos 
irmãos e irmãs, vamos acender a luz na convicção 
de que a luz tem mais direito do que todas as trevas. 
Fazemos isso tudo por causa Dele, Jesus, o Filho bem-
amado, porque somos irmãos e irmãs Dele, também 
filhos e filhas bem-amados.

“Se reservarmos em nossa vida um pouco de espaço 
para essa espiritualidade, ela vai nos transformando, 
pois este é o condão da espiritualidade: produzir uma 
transformação interior. Essa transformação acenderá 
nossa chama interior que produz luz e calor e nos 
dá mil razões para vivermos como humanos. Assim, 
caminharemos serenos neste mundo, juntamente com 
outros e na mesma direção que aponta para a Fonte de 
abundância permanente de vida e de eternidade.

E mergulharemos nessa Fonte de espiritualidade, 
que é Fonte de espírito, de vida, de amorização, de 
realização e de paz.

Leonardo Boff in: Espiritualidade: Caminho de Transformação
Editora Vozes

 ESPIRITUALIDADE DO NATAL

Há dentro de nós uma chama sagrada coberta pelas 
cinzas do consumismo, da busca de bens materiais, de 
uma vida distraída das coisas essenciais.

É preciso remover tais cinzas e despertar a chama 
sagrada.

E então irradiaremos. Seremos como um sol.
Esta palestra se realiza na época que antecede o 

Natal.
Talvez seja este o significado maior da festa que 

vamos celebrar: a espiritualidade na carne quente e 
mortal, assumida pelo Verbo da Vida.

O espírito do Natal, sua espiritualidade específica, é 
exatamente o oposto ao espírito dominante na cultura 
atual, que é um espírito marcado pelo consumo, 
pelo mercado, pela concorrência, pela compra, pelo 
negócio, pelo interesse. Um espírito que transforma 
tudo em mercadoria, do sexo a Deus.

O Natal vive da gratuidade, da doação, da singeleza, 
da convivialidade, do dom de se fazer presente ao 
outro.

Vive da alegria de ver uma vida nascendo, porque 
não pode haver tristeza quando nasce a vida. E de 
saber que essa criança que está aí, o divino Infante, 
somos nós, fundamentalmente.

Porque há em nós uma dimensão de criança dourada 
que nunca se perdeu e que permanece para além da 
idade adulta, reclamando seu direito de entender a vida 
também como algo lúdico, algo leve, algo que vale por 
si. Pouco importam os interesses em que investimos 
na nossa vida. Ela vale por si mesma, porque é um 
valor supremo.

O Natal quer ressuscitar essa dimensão espiritual no 
ser humano, quer anunciar que é nessa atmosfera que 
Deus também se acercou de nós. Não veio como um 
césar poderoso nem como um sumo-sacerdote, menos 
ainda como empresário ou filósofo... (Lembremos a 
frase de Fernando Pessoa: “Jesus não entendia nada 
de finanças nem consta que tivesse biblioteca”). Ele se 
aproximou na forma de uma criança pobre que nasce 
no subúrbio, no meio de animais. Isto aconteceu para 
que ninguém se sentisse distante Dele, para que todos 
pudessem experimentar o sentimento de ternura que 

ESPIRITUALIDADE
Dezembro . 2020 . Paróquia São Geraldo



5

FORMAÇÃO
Dezembro . 2020 . Paróquia São Geraldo

o Advento também nos lança ao passado, convidando-
nos a contemplar com o coração humilde e agradecido 
a encarnação do Filho de Deus na História. Ao ter 
vindo, ao estar vindo e ao prometer vir na glória, Jesus 
nos abre o espaço para viver da esperança e viver na 
esperança.

Este tempo litúrgico, que para muitos passa quase 
despercebido, deveria ser um momento oportuno 
para cada pessoa parar um pouco, refletir o caminho 
percorrido até então e renovar a esperança Naquele 
em quem acreditamos. Certamente, dar atenção a 
estes aspectos no clima agitado de final de ano não 
é fácil. Mas não podemos negar que, diante dessa 
correria constante, a falta de reflexão tem nos levado 
a uma sensação de que as repostas que temos dado, 
às diversas realidades em que vivemos, parecem ser 
insuficientes.

O Advento, portanto, pode abrir caminho no 
deserto de nosso egoísmo, de nossos medos e daquelas 
incertezas que nos paralisam, levando-nos a uma 
reflexão e a uma mudança de vida sérias. Bem que 
poderíamos aplainar os caminhos que nos conduzem 
ao encontro do outro, na sua diversidade e dignidade 
de filho de Deus. É um tempo oportuno para derrubar 
as barreiras e desatar os nós da autossuficiência que 
nos impedem de ter lugar no presépio em Belém.

 Por que não se propor a viver um Advento diferente? O 
que podemos fazer para, neste tempo, abrir caminhos, 
diminuir as distâncias que nos separam e corresponder 
ao amor de Deus que nos faz ricos com sua pobreza? 
Que neste caminho de preparação levemos ao Senhor 
o fruto da nossa reflexão e do nosso bom propósito. 
Desse modo, ao chegar no Natal, poderemos, mais 
livres, acolher melhor o ‘Deus que quis ser menino’.

Carlos César Barbosa – Faculdade Jesuíta
FAJE/BH

 ADVENTO: VIVER NA 
ESPERANÇA E DA ESPERANÇA

O Advento nos projeta para a segunda vinda de 
Cristo, o Advento também nos lança ao passado, 

convidando-nos a contemplar a encarnação do Verbo.

Advento significa chegada. De acordo com a liturgia 
católica, o Advento é o período das quatro semanas que 
precedem a celebração do Natal e prepara, justamente, 
a chegada de Jesus. O Natal é o grande anúncio da 
descida de Deus ao encontro de nossa humanidade. 
Vale lembrar os versos do teólogo Leonardo Boff que 
nos faz pensar sobre essa nossa compreensão de Deus, 
revelada no Natal: “todo menino quer ser homem. 
Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser ‘deus’. Só 
Deus quis ser menino. ”

Esse caminho de preparação, que é o Advento, tem 
duas dimensões muito importantes. A primeira nos 
convida a preparar esperançosamente a nossa vida 
para a vinda gloriosa do Senhor. A segunda é que o 
Advento nos anima nessa esperança recordando as 
circunstâncias em que Cristo veio na primeira vez.
Ou seja, ao mesmo tempo em que nos lança ao futuro, 

Amigos e Amigas dizimistas, 
A Paróquia São Geraldo está realizando o RECADASTRAMENTO

de todos os DIZIMISTAS e abrindo CADASTRAMENTO para aqueles e 
aquelas que desejam contribuir com seu dízimo. Essa ação é para que haja 
melhor desempenho da PASTORAL DO DÍZIMO e tenhamos o conheci-
mento real de todos os dizimistas. A partir desse procedimento, estaremos 
iniciando uma nova fase da Ação Pastoral, criando laços entre a Pastoral do 

Dízimo e os Dizimistas. 
Venho pedir a sua colaboração para que possamos concluir essa ação com 

êxito e, assim, iniciar uma nova etapa na Paróquia São Geraldo.  
Assim, a Pastoral do Dízimo pretende estar mais presente na vida de cada 
Dizimista e ter o controle real de contribuições para melhores informações 

e transparência! 
Contamos com a colaboração e a compreensão de todos! Que São Geraldo, 

nosso Padroeiro, nos abençoe nesta organização. 
Fraternalmente,

Pe. Hideraldo Verissimo Vieira
Pároco
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Natal é o nascimento de Jesus. Ano novo 
é o nascimento de uma nova esperança. 
Que a fé em Cristo mantenha o natal 
sempre vivo! Que Deus, em sua bondade 
infi nita, encha de paz todos os corações! 

FELIZ NATAL!

Francisco Gabriel e José Martins (Juca)
CPAE

Desejamos ser capazes de acolher Jesus 
no natal, não na fria manjedoura do nosso 
coração, mas em um coração caloroso e 
fraterno, com o amor uns pelos outros. O 
sentido de viver um verdadeiro natal é o 
que precisamos, boas festas.

Roseária Bhering 
Movimento Sacerdotal Mariano

Feliz Natal a todos os paroquianos da 
paróquia São Geraldo. Desejando-lhes 
muita paz!

Todas as vezes que relembramos o 
nascimento de Jesus, reverenciamos 
a vida, cremos na presença de Deus e 
admiramos os ministérios do amor do 
Pai por toda a criação, e rejubilamos com 
a iniciativa de Deus que assume nossa 
humanidade e nos faz participar do seu 
Mistério. Que Jesus seja a razão de toda a 
festa, de toda a confraternização, de toda 
a alegria deste tempo! Que Ele seja o 
presente recebido e acolhido. Que entre 
tantas luzes, seja ele a brilhar e a iluminar 
nossos passos. Um feliz e Santo Natal a 
vocês e a todos os seus familiares.

Adelaide (Tia Dê) - Coordenadora Paroquial
Conselho Missionário Paroquial (Comipa)

Feliz Ano Novo, Paróquia São Geraldo! 
Desejamos que as próximas centenas 
e milhares  de  horas sejam bem  
aproveitadas. Que não falte alegria nos 
rostos, que a felicidade esteja viva no 
coração de cada um de vocês; e que o 
amor se revele em cada instante. E não 
se esqueçam de que fazer o bem provoca 
inúmeras coisas positivas, por isso sejam 
bons uns para os outros!

Tenham um Ano Maravilhoso. 

Cleiton Marcos e Sidney Rosa
Coordenação Paroquial do Ministério de Acólitos

 O Natal é mais que uma 
comemoração, é uma nova chance 
que temos, a cada ano, de nos 
reinventarmos e sermos pessoas 
melhores mesmo em tempos de 
provações.

UM FELIZ E LINDO NATAL PARA TODOS!!!

Conceição Santos Napoleão
e Maria Aparecida Nascimento

Pastoral da Saúde
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Natal é tempo de amor e perdão, é 
tempo de abrir o coração, compartilhar 
generosidade e compaixão; que Jesus 
Cristo seja a principal estrela a brilhar. 
Que a paz e a harmonia festejadas no 
natal, estejam presentes em todos os 
dias do ano novo; Celebre a vida, brinde 
as conquistas e se cubra de esperança.

 FELIZ NATAL!

Geraldo Silvério Bastos 
Pastoral do Batismo

Mais um Natal chegou e eu sinto o 
coração novamente feliz e em paz por 
ter vocês na minha vida. Dias como este 
são especiais porque tenho amigos como 
vocês. Eu sei que não temos idade para 
acreditar em Papai Noel. Mas em honra 
da nossa infância eu vou lhes pedir um 
presente: ter vocês sempre na minha 
vida. Feliz Natal, meus amigos amados, e 
que o Ano Novo traga muitas felicidades 
e realizações para todos nós. O Natal 
é mais que uma comemoração, é uma 
nova chance que temos a cada ano de 
nos reinventarmos e sermos pessoas 
melhores.

UM FELIZ E LINDO NATAL PARA TODOS!

José Silva de Assis (Teco)
Dimensão Social – Meio Ambiente

Irmãos e irmãs, Deus olhou para a Terra 
e viu as pessoas com fome, abandonadas, 
doentes e escravizadas; então enviou o 
seu Filho para dar esperança a esse povo.  
E nós, neste Natal, o que vamos fazer 
pelos nossos irmãos e irmãs? 

José Luís Antunes dos Santos
Pastoral da Esperança

Que neste Natal possamos repetir a 
importância do abraço fraterno entre 
irmãos, neste momento com esta situação 
que toda a nação está vivenciando. Que 
a luz do Espírito Santo nos fortaleça e 
possamos nos unir em oração para sairmos 
fortalecidos a cada dia e aproveitando este 
tempo para agradecer a Deus e fi carmos 
bem juntinhos de nossas famílias.

A Pastoral da Criança deseja a todos um 
Feliz e Santo Natal e um próspero Ano 
Novo com saúde e Paz.

Cristiane Ferreira 
Pastoral da Criança
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Aprenda a agradecer a Deus por tudo.
As lutas nos ensinam ser fortes;
As difi culdades nos ensinam a ser 

grandes;
E em todos os momentos Deus nos 

ensina a viver 
Seja sorrindo, seja chorando, é Deus nos 

fazendo crescer.

FELIZ NATAL! 

Cirlene Santana
Pastoral Vocacional e Ministérios/Serviço de 

Animação Vocacional

 Natal é comungar com as pessoas que 
amamos a fartura e o amor que nos foi 
dado pelo menino Deus. É desejo mais 
sincero de que cada coração se encha 
com bênçãos ricas e eternas e que cada 
caminho nos leve à paz.

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO

Adriana Aparecida e Elmina Ferreira
Catequese

 Que com todos os bons sentimentos 
que o Natal nos proporciona, possamos 
renovar nossas forças no Cristo para 
superarmos, juntos, os obstáculos e 
permanecermos fi éis testemunhas do 
Evangelho.

FELIZ E ABENÇOADO NATAL!!

Ivanete
Grupos de Refl exão

Como o tempo passa depressa, quando 
nos damos conta já é Natal, festa que nos 
recorda o sentido da vida e nos revela 
quão grandiosa é a nossa esperança! 
Neste ano em que estivemos distantes 
fi sicamente, agora é o momento de 
reencontro, de sentirmos ainda mais cada 
irmão dentro dos nossos corações ao 
celebrar o nascimento do nosso Salvador, 
fazer renascer o amor, a paz e de nos 
fortalecermos na fé. 

A PASTORAL DA PESSOA IDOSA DESEJA A 
TODOS UM SANTO E ABENÇOADO NATAL!

Carmozita Guimarães
Pastoral da Pessoa Idosa

Em todos os anos os nossos 
sonhos se renovam, a nossa 
esperança na vida e na felicidade 
ganha um novo fôlego e uma 

nova força.
O tempo do Natal e da virada de ano é um 

tempo de repensar as nossas trajetórias, 
rever os nossos passos, agradecer pelas 
nossas conquistas e pela nossa vida. A 
vida é bela e mesmo com contratempos 
sempre será, porque o simples fato de 
estarmos vivos nos dá oportunidade 
de mudarmos tudo aquilo de que não 
gostamos.

A felicidade se conquista diariamente, 
colocando amor e dedicação em tudo o 
que fazemos. Leve o desejo de felicidade 
e de realizar os seus sonhos dentro do 
seu coração para o ano que vem.

BOAS FESTAS!

Cleiton Marcos Almeida
Coordenação paroquial do Conselho Pastoral 

Paroquial
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Então é Natal... chegou o momento máximo de se dizer Obrigado, 
Senhor, para o Deus da vida que se fez presente na caminhada 
deste ano. Um Natal diferente, quando não podemos nos abraçar 
e confraternizar uns com os outros devido à pandemia. Um Natal 
em que talvez tenhamos os mesmos sentimentos de Jesus, Maria 
e José ao se sentirem isolados em um estábulo obscuro de Belém. 
Somente a visita dos pastores os reconforta!

Mas antes mesmo da pandemia, quantos já passavam seus natais 
solitários...

Que a luz das árvores de Natal nos tragam o brilho da vida e as bolas refl itam 
a certeza de um novo ano de esperanças e o Menino Deus nos traga a todos 
a mensagem do anjo aos pastores: “ Paz na terra...” Feliz Natal e obrigado a 
todos pelo presente de sua amizade.

DEUS OS ABENÇOE!

Pe. Antuniel Ribeiro Augusto

E o Natal chegou ... O Deus Menino vem e vamos acolhê-lo para celebrar o dom da 
Vida.

Quero desejar a todos e todas um Natal de muita Paz. E que possamos renovar nossas 
esperanças em dias melhores. 

Solidarizo com muitas famílias que perderam seus entes queridos ao longo deste 
ano. Que possam ser consolados pelo Menino Jesus e mesmo na ausência de alguém 
querido possam celebrar o Natal e a Vida de Ressuscitados dos que partiram para a 
casa o Pai. 

O Natal, neste ano, será diferente e nos levará para fi car mais em família, como 
deveria ter sido na originalidade desta Festa, pois com a Pandemia do Coronavírus, 
somos chamados a celebrar a vinda do Deus Menino na Igreja Doméstica. 

Que o Menino Jesus possa nos fortalecer para que não desanimemos em meio 
às difi culdades e aos problemas. Que o mundo possa sentir a Paz que Ele traz e 
se concretizar disto. Que nós sejamos construtores da Paz em nossa família, na 
Comunidade e na Sociedade. 

Agradeço a todos e todas que colocam-se a serviço nos diversos trabalhos da Paróquia 
e que contribuíram na evangelização e na construção do Reino de Deus. 

Obrigado a você que esteve presente em minha vida e que rezou por mim ao longo 
deste ano. Que o Menino Deus lhe retribua por tudo o que me desejou! 

UM FELIZ, SANTO E ABENÇOADO NATAL!

Pe. Hideraldo Verissimo Vieira 
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corações sobressaltados,
ansiedade em alta,
dia e noite,
noite e dia!
De repente, tudo muda...
Parem tudo! Afastem-se e se isolem.
Distan-ciem-se...
Realidade: pandemia
constatação: grupos de risco!!!

O que fazer? 
E as reuniões?!E a Semana Santa?!
A as reflexões?!E as orações?!
Estão suspensas, não haja aglomeração!
De-so-la-ção!

Em pouco tempo, da desolação a a-co-mo-da-ção...
Tempo de reaprender o desaprendido,
rezar e refletir no seio familiar.
Missas: no rádio e na  tv...
Comunhão: espiritual...
rezar o terço : somente em família...
IGREJA DOMÉSTICA

Pandemia! dificuldades!
Famílias desamparadas precisam de socorro...
Grupos de Reflexão em ação!
Não!! não pode aglomeração...
Reflexão! Reinvenção...
Os membros se conectam através da oração...
doação: cestas básicas, fraldas descartáveis  e outros...
e...escuta atenta, via meios de comunicação.
Igreja doméstica em ação,
Viva, pelos membros dos grupos de reflexão.

Pandemia! Longa caminhada e novas ações!
Exposição do Santíssimo... igrejas abertas!
Lá está um membro à disposição!
Grupo de risco! Oblação

Pandemia! Longa caminhada...
Lá se vai meio ano de parada obrigatória,
com as reuniões que causam aglomeração.
Os membros, separados pelo  distanciamento social,
continuam unidos em oração,
enquanto aguardam o novo normal,
do novo real, que requererá, muito, muito mais,
reflexão, oração, doação...
oblação.

Texto escrito por Dalva Morais 
 Ministra da Palavra -  fruto do olhar de Marina Moreira 

Coordenadora da Comunidade -  sobre os Grupos de Reflexão da Com. São João Batista

REFLEXÃO, ORAÇÃO, DOAÇÃO... 
OBLAÇÃO

Santa Terezinha, Mensageiros da Paz
e um terceiro grupo, ainda sem nome
São os três grupos de reflexão da Comunidade São João.
Três grupos diferentes, idênticos propósitos:
reunir regularmente,
refletir temas relevantes do contexto cristão
e cultivar a oração.

No ano corrente, não seria diferente!
Iniciaram as reuniões em casas pré agendadas
das famílias engajadas.
No contexto inicial, 
com as águas do mês de março,
fechando o quente verão,
a Campanha da Fraternidade, 
o tema em discussão.

Fraternidade e vida: Dom e Compromisso,
com seu precioso lema: 
Viu, sentiu compaixão e cuidou dele,
inspirado na amada Irmã Dulce dos Pobres
que através destes fez de sua vida oblação.

Semana Santa chegando,
os grupos se preparando,
para nas ruas vivenciar
a via crucis de Cristo.
Em meio a tão nobre missão,
todos se põem a serviço.
Compromissos firmados
pensamentos acelerados,
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1 – 3ª FEIRA 
Aniversário de Ordenação Sacerdotal
do Pe. Antuniel - 26 anos 
9h às 11h30 e 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Antuniel 
19h30 – Santo Antônio – Missa – Pe. Antuniel 

2 – 4ª FEIRA
14h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo

3 – 5ª FEIRA
9h – Online – Reunião do Clero Regional III
14h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos com transmissão 
pelo YouTube da Paróquia São Geraldo - Pe. Hideraldo

4 – 6ª FEIRA
Sagrado Coração de Jesus
7h – Nossa Senhora das Graças – Missa – Pe. Antuniel
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões – Pe. Antuniel
16h às 18h30 – Atos dos Apóstolos
Atendimento e Confissões – Pe. Antuniel 
19h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo 
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa   – Pe. Antuniel 

5 – SÁBADO
Nas Missas e Celebrações – ENVIO DA NOVENA DE NATAL
18h – São João Batista – Missa – Pe. Hideraldo 
18h – Maria de Nazaré – Missa – Pe. Antuniel 
19h30 – S. Sebastião – Celebração – Diácono Rogério 
19h30 – Sagrada Família – Missa – Pe. Hideraldo 
19h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Antuniel  

6 – DOMINGO
Nas Missas e Celebrações – ENVIO DA NOVENA DE NATAL
7h – Nossa Senhora das Graças – Missa – Pe. Antuniel 
7h – Nossa Senhora Aparecida – Missa
Pe. Hideraldo e Diác. Henrique 
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Antuniel 
8h30 – São José – Missa – Pe. Hideraldo 
10h – Matriz S. Geraldo – Missa com transmissão pelo YouTube 
da Paróquia São Geraldo – Pe. Hideraldo
18h – São Francisco de Assis – Missa – Pe. Antuniel 
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Antuniel 
19h30 – Nossa Senhora das Graças – Missa – Pe. Hideraldo

8 – 3ª FEIRA
9h às 11h30 e 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões – Pe. Antuniel 
15h – Atos dos Apóstolos – Missa/Ato de consagração a Jesus pela 
intercessão da Virgem Maria de São Luiz de Monfort
Pe. Guilherme  
19h – Paróquia Nossa Senhora de Nazaré/Antônio Dias – Missa
Pe. Hideraldo 
19h – Atos dos Apóstolos – Missa/Ato de consagração a Jesus pela 
intercessão da Virgem Maria de São Luiz de Monfort
Pe. Guilherme 
19h30 – Santo Antônio – Missa – Pe. Antuniel 

9 – 4ª FEIRA
14h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento
e Confissões – Pe. Hideraldo

10 – 5ª FEIRA
14h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento
e Confissões – Pe. Hideraldo
19h30 – 1º Dia da Novena de Natal nas Igrejas das Comunidades 
e em Família
 Matriz São Geraldo – Não haverá Missa 

11 – 6ª FEIRA
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento e 
Confissões – Pe. Antuniel
19h30 – 2º Dia da Novena de Natal nas Igrejas das Comunidades 
e em Família

12 – SÁBADO
CAMPANHA DO QUILO – SSVP – LEVE NOS HORÁRIOS 
DE MISSAS E CELEBRAÇÕES: 1 QUILO DE ALIMENTO 
NÃO PERECÍVEL
9h – Centro Pastoral João Paulo II – Reunião da Equipe de 
elaboração do Material dos Grupos de Reflexão
Pe. Hideraldo e Equipe 
18h – São Francisco de Assis – Missa – Pe. Hideraldo 
18h – Maria de Nazaré – Missa – Pe. Antuniel
e Diác. Rogério 
19h30 – São Sebastião – Missa – Pe. Hideraldo 
19h30 – Santo Antônio – Missa – Pe. Antuniel  
19h30 – 3º Dia da Novena de Natal nas Igrejas das Comunidades 
e em Família

13 – DOMINGO
CAMPANHA DO QUILO – SSVP – LEVE NOS HORÁRIOS 
DE MISSAS E CELEBRAÇÕES: 1 QUILO DE ALIMENTO 
NÃO PERECÍVEL
7h – Nossa Senhora das Graças – Missa – Pe. Hideraldo
7h – São João Batista – Missa – Pe. Antuniel
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo
8h30 – São José – Missa – Pe. Antuniel 
10h – Nossa Senhora Aparecida – Batizados – Diácono Henrique
10h – Matriz São Geraldo – Missa com a transmissão pelo 
YouTube da Paróquia São Geraldo – Pe. Hideraldo 
18h – Sagrada Família – Missa – Pe. Hideraldo 
18h – Nossa Senhora Aparecida – Missa – Pe. Antuniel
18h – Atos dos Apóstolos – Celebração – Diácono Rogério    
19h30 – Matriz São Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo 
19h30 – Nossa Senhora das Graças – Missa – Pe. Antuniel  
19h30 – 4º Dia da Novena de Natal nas Igrejas das Comunidades 
e em Família

14 – 2ª FEIRA 
19h30 – 5º Dia da Novena de Natal nas Igrejas das Comunidades 
e em Família

15 – 3ª FEIRA 
9h às 11h30 e 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Antuniel 
19h30 – 6º Dia da Novena de Natal nas Igrejas das Comunidades 
e em Família
 Santo Antônio – Não haverá Missa 

16 – 4ª FEIRA
14h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento e 
Confissões – Pe. Hideraldo
19h30 – 7º Dia da Novena de Natal nas Igrejas das Comunidades 
e em Família

PROGRAMAÇÃO
Dezembro . 2020 . Paróquia São Geraldo
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17 – 5ª FEIRA
14h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento
e Confissões – Pe. Hideraldo 
19h30 – 8º Dia da Novena de Natal nas Igrejas das Comunidades 
e em Família
 Matriz São Geraldo – Não haverá Missa 

18 – 6ª FEIRA
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento
e Confissões – Pe. Antuniel 
15h às 18h – Santo Antônio – Atendimento e Confissões
Pe. Antuniel 
19h30 – 9º Dia da Novena de Natal nas Igrejas das Comunidades 
e em Família

19 – SÁBADO
DIA DO DIZIMISTA
18h – São João Batista – Missa – Pe. Hideraldo 
18h – Maria de Nazaré – Missa – Pe. Antuniel 
19h30 – São Sebastião – Celebração – Diácono Henrique 
19h30 – Sagrada Família – Missa – Pe. Hideraldo 
19h30 – Santo Antônio – Missa – Pe. Antuniel

20 – DOMINGO
DIA DO DIZIMISTA
7h – Nossa Senhora das Graças – Missa – Pe. Antuniel 
7h – Nossa Senhora Aparecida – Missa – Pe. Hideraldo
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Antuniel 
8h30 – São José – Missa – Pe. Hideraldo 
10h – Atos dos Apóstolos – Batizados – Pe. Hideraldo
10h – Matriz São Geraldo – Missa com transmissão pelo YouTube 
da Paróquia São Geraldo – Pe. Antuniel
18h – São Francisco de Assis – Missa – Pe. Antuniel 
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Antuniel 
19h30 – Nossa Senhora das Graças – Missa – Pe. Hideraldo
e Diácono Rogério 

21 – 2ª FEIRA
20h – Matriz S. Geraldo – Confissão Comunitária -  Pe. Antuniel  
20h – São Francisco de Assis – Confissão Comunitária
Pe. Hideraldo 

22 – 3ª FEIRA 
9h às 11h30 e 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II  
Atendimento e Confissões – Pe. Antuniel 
20h – Atos dos Apóstolos – Confissão Comunitária
Pe. Hideraldo 
20h – Nossa Senhora das Graças – Confissão Comunitária
Pe. Antuniel
 Santo Antônio – Não haverá Missa 

23 – 4ª FEIRA
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento
e Confissões – Pe. Hideraldo
20h – Nossa Senhora Aparecida – Confissão Comunitária
Pe. Antuniel 
20h – Matriz São Geraldo – Confissão Comunitária - Pe. Hideraldo 

24 – 5ª FEIRA
NOITE DE NATAL
20h – Matriz São Geraldo – Missa nas Comunidades:
Maria de Nazaré, São José e São Geraldo – Pe. Hideraldo 
20h – Nossa Senhora Aparecida – Celebração nas Comunidades:  
São Sebastião, Sagrada Família, Nossa Senhora Aparecida
Diácono Henrique
20h – Atos dos Apóstolos – Missa nas Comunidades:  Atos dos 
Apóstolos e Santo Antônio – Pe. Antuniel 

20h – Nossa Senhora das Graças – Celebração nas Comunidades: 
São Francisco de Assis, Nossa Senhora das Graças e São João 
Batista - Diácono Rogério
• A Secretaria Paroquial estará funcionando no horário de 8h às 13h 

25 – 6ª FEIRA
DIA  DE NATAL 
19h30 – Matriz São Geraldo – Celebração nas Comunidades:  
Maria de Nazaré, São José e São Geraldo - Diácono Henrique 
19h30 – Nossa Senhora Aparecida – Missa nas Comunidades:
São Sebastião, Sagrada Família, Nossa Senhora Aparecida
Pe. Hideraldo  
19h30 – Atos dos Apóstolos – Celebração nas Comunidades: Atos 
dos Apóstolos e Santo Antônio - Diácono  Rogério 
19h30 – Nossa Senhora das Graças – Missa nas Comunidades: 
São Francisco de Assis, Nossa Senhora das Graças e São João 
Batista - Pe. Antuniel 

26 – SÁBADO
18h – São Francisco de Assis – Missa – Pe. Hideraldo 
18h – Maria de Nazaré – Missa – Pe. Antuniel 
19h30 – Sagrada Família – Missa da Festa da Sagrada Família
Pe. Hideraldo 
19h30 – Santo Antônio – Missa – Pe. Antuniel  

27 – DOMINGO
7h – Nossa Senhora das Graças – Missa – Pe. Antuniel
7h – São João Batista – Missa – Pe. Hideraldo
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo
8h30 – São José – Missa – Pe. Antuniel 
10h – Nossa Senhora das Graças – Batizados – Pe. Hideraldo
10h – Matriz São Geraldo – Missa com a transmissão pelo 
YouTube da Paróquia São Geraldo – Pe. Antuniel 
18h – São Sebastião – Missa – Pe. Hideraldo 
18h – Nossa Senhora Aparecida – Celebração – Diácono Rogério 
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Antuniel 
19h30 – Matriz São Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo 
19h30 – Nossa Senhora das Graças – Missa – Pe. Antuniel  

29 – 3ª FEIRA 
16h às 18h30 – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento
e Confissões – Pe. Antuniel 
19h30 – Santo Antônio – Missa – Pe. Antuniel  

30 – 4ª FEIRA 
9h às 11h – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento
e Confissões – Pe. Antuniel

31 – 5ª FEIRA
DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS PELO ANO DE 2020
18h – Atos dos Apóstolos – Missa com as Comunidades: 
Atos dos Apóstolos e Santo Antônio – Pe. Hideraldo  
20h – Matriz São Geraldo – Missa com as Comunidades:
Maria de Nazaré, São José e São Geraldo – Pe. Antuniel
20h – Nossa Senhora Aparecida – Celebração nas Comunidades: 
São Sebastião, Sagrada Família, Nossa Senhora Aparecida
Diácono Rogério 
20h – Nossa Senhora das Graças – Missa nas Comunidades:  São 
Francisco de Assis, Nossa Senhora das Graças e São João Batista 
Pe. Hideraldo 
• A Secretaria Paroquial estará funcionando no horário de 8h às 13h 

Atenção: Todas as missas, devido a pandemia do 
Covid-19, serão celebradas com público reduzido. 
Agendamento pelo telefone: 3826-5213 ou pelo site

www.paroquiasaogeraldo.com.br
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