CONVITE
Lançamento da Pedra Fundamental da
nova Capela de Nossa Senhora de Lourdes no
Bairro Jardim Mauá – NH
“Em tudo o que fizerdes, ponde a vossa alma, como para o Senhor
e não para homens, sabendo que o Senhor vos recompensará
como a seus herdeiros” (Cl 3, 23-24).
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Advento
Homilia do Papa emérito Bento XVI
Celebração das primeiras vésperas do Advento (Dezembro 2007)

Oração ao Menino Deus
ao colocá-lo no Presépio
Senhor Jesus Cristo, Natal é a lembrança de
Teu nascimento entre nós, é a presença de Teu
amor em nossa família e em nossa sociedade.
Natal é certeza de que o Deus do céu e da terra é
nosso Pai, que Tu, Divino Menino, é nosso irmão.
Que esta reunião junto a Teu presépio nos aumente
a fé em Sua bondade, comprometa-nos a viver
verdadeiramente como irmãos, nos dê valor para
matar o ódio e semear a justiça e a paz. Ó Divino
Menino, ensina-nos a compreender que onde há
amor e justiça, pureza e verdade, ali estás Tu e ali
também é Natal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao
Espírito Santo, como era no princípio, agora e
sempre. Amém.

“Gratidão é a
recordação do coração!”
Ao encerrarmos mais um Ano Litúrgico e
civil, constatamos no coração as marcas de tantos
e tantas que contribuíram com sua presença e
esforço nesta bonita trajetória de edificação do
Reino de Deus. Tantos irmãos e irmãs que no dia-adia de suas atividades fecundaram o solo sagrado
de nossos corações, com o seu labor
desinteressado.

Gratidão, sobretudo a Deus que nos quis
reunir em Seu Filho Jesus, irmanando-nos Nele
para que sejamos de fato a feliz família dos filhos e
filhas Dele, no Amor. No regaço acolhedor de nossa
Padroeira, Nossa Senhora da Piedade
continuamos melhor.
Adeus velhos hábitos, e feliz Ano Novo de
2018 com o Senhor do Tempo e da Eternidade!

A Paróquia Nossa Senhora da Piedade está dando os
primeiros passos para a edificação do templo de sua
Capela mais antiga, dedicada a Nossa Senhora de
Lourdes. No próximo dia 08 de dezembro, às 20h,
celebraremos a Santa Eucaristia no local, implorando
a bênção de Deus sobre a obra, seguida do rito de
lançamento da pedra fundamental. Será uma grande
alegria contarmos com a sua presença nesse
momento tão importante para a história de nossa
comunidade católica.
“Quando eu digo Ave-Maria, os Anjos sorriem, o mundo se
alegra, os Céus rejubilam, o inferno treme, e o diabo foge”
(São Francisco de Assis).

CAMPANHA DOS DEVOTOS
Ajude a construir a Capela de Nossa Senhora de
Lourdes, em homenagem à nossa Padroeira, em seu
Jubileu de Ouro.
Dê a sua contribuição, com qualquer quantia,
depositando no Banco Sicredi / Agência 0101 / Conta
Corrente nº 11358-2, em nome da
Mitra da Diocese de Novo Hamburgo
CNPJ 90.831.660/0013-40.
Ou se preferir, entregue a sua doação na Secretaria
da Paróquia Nossa Senhora da Piedade do Bairro
Hamburgo Velho.
NOTA: Não temos cobradores ambulantes.

Ofereça uma rosa a Nossa Senhora de Lourdes
com esse seu gesto de amor!

O homem é a única criatura livre de dizer
"sim" ou "não" à eternidade, ou seja, a Deus. O
ser humano pode apagar em si mesmo a
esperança, eliminando Deus da sua própria vida.
Como é que isso se pode verificar? Como pode
acontecer que a criatura "feita por Deus",
intimamente orientada para Ele, a mais próxima
do Eterno, possa privar-se dessa riqueza?
Deus conhece o coração do homem.
Sabe que quem O rejeita não conheceu o seu
verdadeiro rosto, e por isso não cessa de
bater à nossa porta, como peregrino humilde
em busca de hospitalidade.
Eis por que motivo o Senhor concede um
novo período à humanidade: a fim de que todos
possam chegar a conhecê-lo! Este é também o
sentido de um novo ano litúrgico que tem início: é
uma dádiva de Deus, que deseja novamente
revelar-se no mistério de Cristo, mediante a
Palavra e os Sacramentos. Através da Igreja,
deseja falar à humanidade e salvar os homens de
hoje. E o faz indo ao seu encontro para "procurar
e salvar o que estava perdido" (Lc 19, 10).
Nesta perspectiva, a celebração do
Advento é a resposta da Igreja Esposa à
iniciativa sempre nova de Deus Esposo, "que
é, que era e que há-de vir" (Ap 1, 8). À
humanidade que já não tem tempo para Ele,
Deus oferece mais tempo, um novo espaço para
que volte a entrar em si mesma, a fim de que se
ponha novamente a caminho, para reencontrar o
sentido da esperança.
Eis, então, a descoberta surpreendente: a
minha, a nossa esperança é precedida pela
expectativa que Deus cultiva a nosso respeito!
Sim, Deus ama-nos e precisamente por este
motivo espera que nós voltemos para Ele, que
abramos o nosso coração ao seu amor, que
coloquemos a nossa mão na sua e nos
recordemos que somos seus filhos. Essa
expectativa de Deus precede sempre a nossa
esperança, exatamente como o seu amor nos
alcança sempre primeiro (cf. 1Jo 4, 10).

Nesse sentido, a esperança cristã chamase "teologal": Deus é a sua fonte, o seu ponto de
apoio e o seu termo. Que grande consolação há
neste mistério! O meu Criador inseriu no meu
espírito um reflexo do seu desejo de vida para
todos. Cada um dos homens é chamado a
esperar, correspondendo à expectativa que Deus
tem acerca dele. De resto, a experiência
demonstra-nos que é precisamente assim.
O que é que faz progredir o mundo, a
não ser a confiança que Deus tem no homem?
É uma confiança que encontra o seu reflexo nos
corações dos pequeninos e dos humildes
quando, através das dificuldades e dos afãs, se
comprometem todos os dias a fazer o melhor que
podem, a realizar o pouco de bem que, contudo,
aos olhos de Deus, é muito: na família, no lugar

de trabalho, na escola e nos vários âmbitos da
sociedade.
No coração do homem a esperança está
inscrita de maneira indelével, porque Deus,
nosso Pai, é vida, e é para a vida eterna e bemaventurada que nós fomos criados.

Cada criança que nasce é sinal da
confiança de Deus no homem e é uma
confirmação, pelo menos implícita, da esperança
que o homem nutre por um futuro aberto à
eternidade de Deus. A essa esperança do
homem, Deus respondeu nascendo no tempo
como pequeno ser humano.
Santo Agostinho escrevia: "Poderíamos
pensar que a vossa Palavra se tinha afastado da
união com o homem e desesperado de nos
salvar, se não se tivesse feito homem e habitado
entre nós" (Conf. X, 43, 69, cit. in Spe salvi, 29).
Então, deixemo-nos orientar por Aquela que
trouxe no coração e no ventre o Verbo
encarnado.
Ó Maria, Virgem da expectativa e Mãe da
esperança, reaviva em toda a Igreja o espírito do
Advento, para que a humanidade inteira volte a
pôr-se a caminho rumo a Belém, onde veio e
onde virá de novo para nos visitar o Sol que nasce
do alto (cf. Lc 1, 78), Cristo nosso Deus. Amém.

"Reconhece, ó Cristão a tua
Dignidade!" (São Leão Magno)
Dom Estêvão Bettencourt (OSB)
http://www.pr.gonet.biz/kb_read.php?pref=htm&num=167

Na verdade, o que celebramos em Natal é
muito mais do que folclore; é um evento
fundamental da história da humanidade. Com
efeito; diz-nos a Escritura que o homem, logo
depois de criado, foi elevado à dignidade singular
de filho de Deus; devia confirmar-se nesse
estado dizendo Sim a Deus, que lhe apresentava
um projeto de vida. Ora o homem optou pelo Não,
movido por soberba.
Consequentemente perdeu os dons
originais... O Criador podia ter entregue o homem
à sua sorte autossuficiente; em tal caso, Deus se
teria deixado vencer pelo mal, em vez de vencer o
mal com o bem (cf. Rm 12, 21). — Podia também
ter perdoado ao homem com uma palavra
soberana, semelhante à de um juiz que resolve
friamente declarar inocente o réu criminoso.

Pois bem; nem uma coisa nem outra
ocorreu. O Senhor Deus quis recriar o homem.
Sim; assumiu a natureza humana ou tornou-se
homem verdadeiro, filho de Adão, a fim de fazer
da própria miséria física e da morte do homem o
canal para a plenitude da vida; quis dar um sinal
positivo àquilo que na vida do homem é fraqueza
e dor.

Todo mês de dezembro faz reviver a
celebração de Natal, ... Natal com seu presépio,
sua árvore típica, seus presentes... Ao cristão
não basta contemplar esses símbolos; sente-se
ele chamado a procurar o significado profundo de
todo esse aparato visível.

Recriou assim de maneira mais estupenda
do que criou, pois o contato de Deus com o
cotidiano da existência humana não pode deixar

de consagrá-la, comunicando-lhe uma dignidade
maior do que aquela que os primeiros pais
perderam.
Os antigos cristãos ilustravam o fato
mediante imagens: quando o fogo penetra uma
barra de ferro, torna-a ígnea (o ferro é feito
incandescente como o fogo que nele está);
quando um óleo aromático penetra um trapo,
este se torna perfumado (o pano exala o perfume
do óleo). Assim, quando Deus entrou no cotidiano
da existência do homem, santificou-a de maneira
inédita, fazendo-a comungar com a vida do
próprio Deus. Em outros termos: ... fazendo-se
Filho do homem, o Filho de Deus quis chamarnos a ser filhos de Deus no FILHO.

To d o e s t e p r o c e s s o s e c h a m a
"recapitulação": Deus quis que a mesma
natureza humana, que se tornara instrumento do
pecado, fosse também o instrumento de sua
própria redenção; quis que o desamor que levou
o primeiro Adão à morte, fosse resgatado pelo
amor do Segundo Adão; este também caminhou
até a morte, a morte mais ignominiosa possível,
para fazer da estrada da morte não mais uma via
de condenados, mas a senda que leva à
ressurreição e à glória.
Tal é o sentido de Natal. Quem o
reconhece, há de agradecer profundamente ao
Senhor recém-nascido e pedir-lhe as graças
necessárias para viver à altura de tão nobre
dignidade. É São Leão Magno (+461) quem nos
diz: "O Senhor se tornou carne nossa, nascendo,
para que nos tornássemos seu Corpo,
renascendo... Apresentando-nos sua humildade
e mansidão, o Senhor comunica-nos aquela
mesma força com que nos remiu" (Sermão de
Natal nº 23).

D E Z E M B R O

02 sáb – Término Catequese Paroquial / Apostolado da
Oração, 14h30min / Devoção dos Primeiros Sábados, 16h /
Venda cucas e biscoitos caseiros CLJ / Confissões p/Natal,
Capela N.Sra.Lourdes, B.Jardim Mauá, 19h
05 ter – Confissões p/Natal, Capela Beata Regina, Vila Nova,
20h
06 qua – Reunião Cáritas e Missionários Visitadores, 16h /
Ministros Extr. Sagrada Comunhão, 19h45min / Terço dos
Homens, 20h
07 qui – Curso preparação Santo Batismo, 20h
08 sex – Imaculada Conceição – Santas Missas igreja
Matriz, 9h e 16h / Bênção e lançamento da Pedra
Fundamental da construção da nova Capela Nossa Senhora
de Lourdes, Bairro Jardim Mauá - Santa Missa festiva, 20h
09 sáb – Assembléia Diocesana CPPs, 8h30min-11h30min /
Coroinhas, 14h / Celebração Vida, Pastoral Criança, 14h /
Santa Missa Lar Santa Ana, 16h
11 seg – Equipes Liturgia, 20h
13 qua – Terço dos Homens, 20h
14 qui – Celebração de Natal Cáritas e entrega cestas
natalinas, 13h30min / Confraternização Encerramento Ano,
com todas as Capelas, Pastorais, Grupos e Movimentos
Paroquiais, c/Santa Missa às 20h na igreja Matriz e partilha no
salão de festas
15 sex – Santa Missa Capela familiar N.Sra.Fátima, Bairro
São Jorge, 19h30min c/oportunidade Confissões
16 sáb – Confissões p/Natal, Capela N.Sra.Lourdes,
B.Jardim Mauá, 19h –Coleta da Evangelização e Bênçãos
das imagens do Menino Jesus em todas as Missas / 17
dom
19 ter – Confissões p/Natal, Capela Beata Regina, Vila Nova,
20h
20 qua – Terço dos Homens, 20h
23 sáb – Batizados na igreja Matriz, 10h / Coroinhas, 14h /
Santa Missa Lar Santa Ana, 16h
24 dom – Missa do Galo na igreja Matriz, 18h
25 seg – Santas Missas de Natal na igreja Matriz, 7h30min, 9h
e 18h / Capela Beata Regina, 8h30min / Capela Hospital
Regina, 10h30min / Capela N.Sra.Lourdes, Jardim Mauá, 19h
27 qua – Terço dos Homens, 20h
31 dom – Missa de Ação de Graças, igreja Matriz, 18h

2018
J A N E I R O
01 seg – Santas Missas de Ano Novo na igreja Matriz,
7h30min, 9h e 18h / Capela Hospital Regina, 10h30min
03, 10, 17, 24 e 31 qua – Terço dos Homens, 20h (na Capela
Beata Regina, Bairro Vila Nova)

F E V E R E I R O
07, 14, 21 e 28 qua – Terço dos Homens, 20h (na Capela
N.Sra. de Lourdes, Bairro Jardim Mauá)
14 qua – Santa Missa c/imposição das cinzas e abertura da
CF 2018

Atividades da CÁRITAS
Brechó (qua) 06 e 13/12 [13h30min16h30min].

