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O SenhOr te dê a Paz!

EDITORIAL

Caros paroquianos, 
Saudações de Paz e Bem!

Mais um ano chega ao fim e, com ele, abre-se a esperança de um novo 
ano, cheio de propósitos, esperanças, expectativas, projetos... Nós, os 
frades franciscanos da Paróquia São Francisco de Assis, queremos 
agradecer o apoio, a compreensão, a ajuda 

fraterna e solidária recebidas em 2015. Queremos 
agradecer a todos aqueles que colaboraram 
conosco, especialmente nossos irmãos dizimistas 
e benfeitores. A sua fidelidade e generosidade 
têm garantido a caminhada serena de nossa 
igreja. Deus lhes pague e derrame sobre 
vocês e suas famílias as mais generosas e 
abundantes bênçãos. Agradecemos ainda 
todos os voluntários/as das Festas de Santo 
Antônio e São Francisco. Quanta gente nova e 
disposta colaborando conosco! Vocês são nossos 
amigos, fazem parte de nossa família, da família 
franciscana. Não podemos esquecer ainda de 
nossos queridos funcionários, tão dedicados e 
que também fazem parte desta família eclesial, 
procurando acolher bem todos os paroquianos. 
Enfim, todos juntos somamos esforços para que 
nossa Igreja de São Francisco de Assis possa 
continuar caminhando, especialmente neste ano 
de 2016. Isso só será possível com a ajuda 
de todos vocês, nossos amigos e benfeitores. 
Nós, os freis franciscanos, desejamos a todos 
os paroquianos, amigos e amigas de São 
Francisco, um feliz e abençoado natal e um 
ano de 2016, repleto de bênçãos!

Frei Djalmo Fuck - Pároco

JUNTOS, SOMAMOS ESFORÇOS!

Feliz Natal e abençoado Ano Novo!
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ExPEDIENTE

Está chegando o Natal do Senhor e a ale-
gria de montarmos, em família, nosso tra-
dicional presépio. O que poucos sabem é 
que a tradição do presépio começou com 

São Francisco de Assis ao preparar um presépio 
vivo na cidade de Greccio, como narra Tomás 
de Celano, um de seus biógrafos: “São Fran-
cisco disse: ‘Quero lembrar o menino que nas-
ceu em Belém, os apertos que passou, como 
foi posto num presépio, e ver com os próprios 
olhos como ficou em cima da palha, entre o 
boi e o burro’. Fizeram o presépio, trouxeram 
palha, um boi e um burro. Greccio tornou-se 
uma nova Belém, honrando a simplicidade, 
louvando a pobreza e recomendando a hu-
mildade”. São Francisco venerava a simplici-
dade, pobreza e humildade de Deus no Mis-
tério da Encarnação. Talvez, sua intenção 
ao representar o nascimento do Salvador 
seja revelar para nós: um Deus Conosco; 
um Deus Encarnado; e um Deus Atual. 
Deus Conosco porque ao contemplarmos 
o Presépio nos damos conta de que aque-
le Deus distante, inacessível e invisível 
não existe mais! Deus é quem tem a ini-
ciativa de vir até nós de forma palpável 
num recém-nascido para viver conosco 
cada momento de nossas vidas. Deus 

O tema da Novena é sugestivo e lembra que o 
nascimento de Jesus foi um “acontecimento em 
família”, que envolveu uma jovem mulher e seu 

esposo, a vida cotidiana de uma família, a educação, 
o templo e a prática da religião... A vinda do Filho de 
Deus a este mundo foi para nos reunir a todos na grande 
família de Deus e nos tornar irmãos e irmãs na família da 
humanidade. O Papa Francisco e os bispos reunidos no 
Sínodo sobre a vocação e a missão da família na Igreja 
e no mundo atual nos recordaram que a família tem uma 
vocação grande e belíssima e uma missão abençoada 

PROGRAMAÇÃO DE NATAL E ANO NOVO:
Confissão para o Natal: durante o Advento, os freis 
atenderão confissões individuais na secretaria paroquial, 
durante o expediente. Dia 16 de dezembro (quarta-feira) 
haverá três celebrações de confissão comunitária em 
preparação ao Natal: 12h00, 15h00 e 18h00
Bênção das imagens do Menino Jesus: 19 e 20 
de dezembro, em todas as missas. Traga sua imagem do 
Menino Jesus para ser abençoada pelos freis! 
Novenas de Natal: os livretos podem ser adquiridos 
na secretaria paroquial! Convidamos as famílias a 
formarem seus grupos de novena nos prédios e ruas. 

MISSAS DE NATAL E FIM DE ANO 
Dias 24 e 31 – somente às 19h00
Dias 25 e 01 – missas às 9h00, 11h30 e 19h00
Dias 26 e 02: não haverá missas e a igreja não abrirá. 
Atenção: durante o mês de janeiro, os horários de missa 
serão normais!

ExPEDIENTE DA SECRETARIA PAROQUIAL
Dias 24 e 31 – aberta das 8h00 às 18h00
Dias 26 e 02 – não haverá atendimento na secretaria
Atenção: No mês de janeiro: Terça a Sexta: 11h00 às 
18h00, Sábados: 9h00 às 18h00 e Domingos: 8h00 às 
13h00. Não haverá expediente às Segundas-feiras! 

FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO
No dia 8 de dezembro (terça-feira) celebramos a 
Solenidade da Imaculada Conceição, padroeira da 
Província Franciscana, da qual pertence nossa Paróquia. 
Todas as missas serão celebradas em honra da Virgem 
Imaculada. Teremos missas às 7h00, 12h00 e 18h00. 
Venha celebrar conosco! Neste dia, acontece em Roma, 
a abertura oficial do Ano da Misercórdia pelo Papa 
Francisco. FAMÍLIA: AQUI HÁ UM LUGAR PARA JESUS

SÃO FRANCISCO E O PRESÉPIO DE GRECCIO

NOVENA DE NATAL
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FAMÍLIA: AQUI HÁ UM LUGAR PARA JESUS

SÃO FRANCISCO E O PRESÉPIO DE GRECCIO

por Deus. Ao nos prepararmos para a 
celebração do Natal de Jesus, quere-
mos nos dispor para acolher a vinda 
do Salvador também em nossos lares 
e em nosso convívio familiar. O exem-
plo de Maria, de José e dos outros 
personagens ligados ao nascimento 
e à infância de Jesus pode inspirar 
nossas famílias a viverem bem sua vo-
cação e missão cada dia. Que Deus 
abençoe todas as famílias e seus la-

res. Tenhamos todos um olhar carinho 
também pelas famílias que sofrem por 
vários motivos, e pelas famílias que 
passam por problemas. E não esque-
çamos as pessoas que vivem sem ter 
uma família! Deus quer estar presente 
na vida de todas essas pessoas tam-
bém.
Onde encontrar a Novena 
de Natal? Procure nossa 
Secretaria Paroquial.

Encarnado porque ao contemplarmos 
o presépio nos damos conta de que 
aquele Deus que desconhece nossas 
alegrias, lutas e dores de nossa existên-
cia humana não existe mais! Deus é Di-
vino e de “carne e osso” como nós! Este 
Deus que se encarna assumindo nossa 
fragilidade humana conhece e, por isso, 
participa de nossas alegrias, lutas e do-
res, próprias de nossa humanidade. Deus 
Atual porque ao contemplarmos o presé-
pio nos damos conta de que o nascimento 
deste Deus nascido do ventre de Maria e 
deitado na manjedoura não foi apenas um 
acontecimento histórico do passado, mas 
que se “atualiza” dentro do nosso coração, 
no cerne de nossas vidas, na intimidade de 
nossas famílias e no mundo! Presépio não é 
relembrar ou recordar um Deus que nasceu, 
mas atualizar um Deus que nasce a todo mo-
mento em nós, no nosso modo de ser, agir e 
viver a cada dia. Desejamos a todos os nos-
sos queridos paroquianos um Santo, Abenço-
ado e Feliz Natal do Senhor e que, ao montar-
mos nosso presépio em família, possamos sentir 
a presença deste Deus Conosco, Encarnado e 
Atual em nossas vidas! Feliz Natal!

Frei Roberto Ishara

NOVENA DE NATAL



Queridos irmãos e irmãs: O Papa Francisco 
proclamou o Ano Santo Extraordinário da Mi-
sericórdia no dia 11 de abril passado, com 
a Bula Misericordiae Vultus (O Rosto da 

misericórdia do Pai é Jesus Cristo”...). O Ano Santo terá 
início no dia 8 de dezembro de 2015 e será concluído 
em 20 de novembro de 2016, festa de Cristo Rei.

Recomendo a todos a leitura atenta da Bula Miseri-
cordiae Vultus, de proclamação do Ano Santo Extra-
ordinário da Misericórdia; nesse texto-base do Jubileu da 
Misericórdia, o Papa apresenta as grandes motivações 
para a celebração deste Ano Santo extraordinário, além 
de indicações importantes sobre como celebrar este tem-
po especial da graça de Deus. Esta minha carta não 
pretende substituir, nem repetir as palavras do Papa, mas 
oferecer algumas motivações e orientações para cele-
brarmos bem este Ano Santo extraordinário em toda a 
Arquidiocese de São Paulo. Anos Santos, ou Jubileus, 
são celebrados ordinariamente a cada 25 anos; fora 
dessa sequência, eles são Jubileus extraordinários. O 
motivo especial para este Jubileu é o cinquentenário do 
Concílio Vaticano II, encerrado em 8 de dezembro de 
1965. Além disso, o Papa Francisco coloca o Jubileu 
extraordinário da Misericórdia na perspectiva da “nova 
evangelização”, com o objetivo de anunciar e testemu-
nhar a misericórdia de Deus, que faz parte da essência 
do Evangelho.O Ano Santo, ou Jubileu, é um tempo pro-
pício para nos voltarmos para Deus de todo coração, 
para louvar e agradecer com alegria (“júbilo”) pelas gra-
ças recebidas; mas também é um “tempo favorável” para 
acolher graças especiais de Deus, através do serviço 
da Igreja, e para buscar mais intensamente o encontro 
com Ele e com os irmãos. A conclusão do Ano Jubilar 
está marcada para a festa solene de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Rei do Universo, 20 de novembro de 2016. Toda 
a nossa vida e toda a história da humanidade está sob 
o signo da misericórdia de Deus, manifestada a nós por 
meio de Jesus Cristo. No final de nossa vida terrena, 
encontraremos Jesus Cristo glorificado, Senhor e Juiz da 
história e também de cada um de nós. Todos esperamos 
que Ele seja um juiz clemente e misericordioso. Mas sa-
bemos, desde agora, que “o juízo será sem misericórdia 
para aquele que não usou de misericórdia” (cf Tg 2,13). 
No Ano Santo, somos chamados à conversão de vida, 
ao arrependimento, à reconciliação com Deus e com o 
próximo e a renovar-nos espiritualmente mediante o per-
dão de Deus, que abre “os tesouros de sua misericórdia” 
(cf Ef 2,4), sendo indulgente para conosco, pecadores.

Dom Odilo Pedro Scherer

MISERICORDIOSOS COMO O PAI
Carta Pastoral à Arquidiocese de São Paulo

Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, 2015-2016

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo Metropolitano de São Paulo
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A abertura do Ano Santo, em nossa Arquidiocese, será 
feita no dia 13 de dezembro nas seguintes igrejas 
destinadas às peregrinações durante o Ano Santo, que 
também terão, cada uma delas, a Porta Santa:
Catedral Metropolitana Nossa Senhora da 
Assunção e São Paulo Apóstolo, para toda a 
Arquidiocese e, em especial, para a Região Episcopal 
Sé, às 11h00;
Igreja de Sant’Anna, para a Região Santana, às 
15h00;
Igreja de Nossa Senhora da Expectação (Freguesia 
do Ó), para a Região Brasilândia, às15h00;
Igreja de Nossa Senhora da Lapa, para a Região 
Lapa, às 15h00;
Igreja-Santuário de São Judas Tadeu, para a Região 
Ipiranga, às 15h00;
Igreja de Nossa Senhora do Sagrado Coração (Vila 
Formosa), para a Região Belém, às15h00.

O ANO DA MISERICÓDIA

ABERTURA DO ANO DA  
MISERICÓRDIA EM SÃO PAULO


