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Neste Natal, Fortalecida seja a Chama da Harmonia e que no Ano 
Novo seja Espalhado e Transformado em novos Sucessos!
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Fazer Renascer 
o Natal em Nosso Coração 

Não é fácil, em termos co-
muns, abordar o tema Natal 
com vista a servir o maior 
número possível de Leitores, 
como destinatários de uma 
Festa Espiritual de grande 
transcendência.
As dificuldades ainda se tor-
nam mais acrescidas quando 
nos encontramos numa época 
em cujos valores espirituais se 
misturam, despudoradamen-
te, com bens materiais e as 
pessoas, por inconscientes, 
encontram-se desconectadas 
de matriz divina, ou cósmica, 
donde dimanamos, tenta-se, 
em termos gerais, o Natal 
como o nascimento do menino 
Jesus e, extrapolando, tenta-se 
fazer corresponder um ato de 
maior transcendência à festa 
da família. As palavras paz, 
amor, concórdia, fraternidade e 
semelhantes conceitos en-
traram já no domínio habitual 

desta sociedade de consumo 
que se vem apoderando da 
nossa consciência espiritual e 
tenta ver no Natal de cada ano 
um processo mais ou menos 
fácil de escoar maior número 
possível de artigos materiais. 
Estes vão desde os mais 
luxuosos às mais diversas 
formas e origens, que os pais e 
amigos compram sem olhar a 
sacrifícios, mesmo que alguns 
brinquedos se assemelhem, 
perigosamente, a máquinas 
de guerra ou normalmente 
destinadas a fomentar o ódio e 
a violência social que a todos 
hão-de destruir, para outros 
vão desprezo e violência. 
Infelizmente, o Natal está a ser 
esvaziado do seu sentido pu-
ramente espiritual. Em termos 
escatológicos, ou fim desta 
quinta raça ária, bem vale 
muito a pena falar no Natal 
Histórico, porque o tema está 

por demais banalizado.
O que é importante, neste 
momento, é proceder a uma 
abordagem do Natal de cada 
um de nós, em termos pura-
mente espirituais. Para tal, te-
mos que nos despir de terrível 
máscara que remonta a muitas 
gerações e que nos impede 
de observar atentamente os 
nossos estados egóicos (egos, 
erros, defeitos, traumas, vícios, 
pecados de toda a espécie, 
maus pensamentos, falsos jul-
gamentos dos outros, estados 
graves de luxuria ou morbidez 
e tantos outros, num total de 
mais de dez mil agregados).
Estas máscaras ligam aos 
tempos mais remotos e, por tal 
motivo, aos mundos infernais, 
acrescentando-lhe as maiores 
dores espirituais e tristeza mo-
rais, desta e de outras vidas. 
Para os que estão dessinto-
nizados destes problemas, 
poderão ler Dante Alighieri.
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Que a 
Felicidade 

e a Paz nos 
acompanhe
na Noite de 
Natal e no 

decorrer de 
todo o Ano 

Novo!
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Noite de 

Natal 
Noite de Natal, das mais belas
Das mais frias noites enregeladas
Noite das noites tão lembrada 
Lá do céu anunciada.

Uma estrela foi poisar 
Naquele cabana sombria 
Mas bela que o luar 
Fonte de luz e alegria.

Era Deus feito menino 
Esse Jesus redentor
Sua Mãe Virgem Maria 
Olhava-o com tanto amor.

Ao seu lado S. José
De emoção suavizada
Adorava a tempo inteiro
O Menino contemplava.
Naquela cabana de alegria
A luz do céu iluminava
Já nascer uma nova era
Novo mundo começava.

Era Deus feito Menino
Para redimir os pecadores 
Jesus anunciado ao Mundo 
E a todos os portadores.

A todos o mundo levaram
A notícia “Nasceu Jesus” 
Em todo o tempo se renova 
No madeiro de uma cruz!
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Uma mensagem de paz e alegria neste Natal e um Ano Novo repleto 
de prosperidade e bem-estar para todos vós. Muitas Felicidades!

Direção: Maria Alcina
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Estamos Vivendo a Maior Festa Universal. Que o Amor de Deus Esteja 
em Todos os Lares. Feliz Natal e um Grandioso Ano Novo!
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Boas Festa! 
Que as bênçãos do Senhor estejam presentes em seu
lar neste Natal e durante todos os dias do Novo Ano!
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Que Nesta Noite de confraternização Universal as Mãos se unam
e os Corações se encontrem para o Natal seja sempre Natal.
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O pai Natal é um dos ícones 
deste tempo de paz e fraternidade. 
A lenda que veio do norte da Euro-
pa e que conta a história do velhi-
nho que a partir da sua oficina do 
Polo Norte distribui presentes por 
todos os meninos do mundo no seu 
trenó puxado por renas. Ainda hoje 
é comum discutir-se a existência no 
pai natal, coisa que os pequenotes 
não duvidam minimamente e que 
os pais bem gostariam de acreditar. 
Mas olhemos a coisa numa pers-
pectiva científica...

UMA ABORDAGEM 
CIENTÍFICA AO PROBLEMA

SERÁ QUE O PAI NATAL EXISTE?
1 – Em primeiro lugar 

não há nenhuma espécie 
conhecida de rena que 
possa voar. Mas restam 
cerca de 300.000 espé-
cies de organismos vivos 
ainda não classificados. 
Embora a maior parte des-
tes organismos seja cons-
tituída por insetos e por 
germes, isto não elimina 
TOTALMENTE a possibi-
lidade de renas voadoras 
que somente o Pai Natal 
pode ver.

2 – Existem cerca de 2 
bilhões de crianças (pes-
soas com menos de 18 
anos) no mundo. PORÉM, 
visto que o pai Natal (aparentemen-
te) não lida com crianças mulçu-
manas, hindus, judias e budistas, 
temos o nosso universo de trabalho 
reduzido para 15% deste total, isto 
é, 378 milhões de pessoas, de acor-
do com US Population Reference 
Bureau. Considerando uma média 
de 3,5 crianças por residência (se-
gundo o último censo), temos 91,8 
milhões de lares. É aceitável supor 
que exista pelo menos uma criança 
boazinha em cada um destes domi-
cílios. 

3 – O Pai Natal tem 31 horas no 
dia de Natal para executar o seu 
trabalho, graças aos diferentes fu-
sos horários e á rotação da Terra, 
assumindo que ele viaja de Leste 
para Oeste (o que parece mais lógi-
co). O que nos leva a 822,6 visitas 
por segundo. Isto é o mesmo que 
dizer que, para cada lar cristão com 
uma criança que foi boazinha o ano 

DEZEMBRO TEMPO DE NATAL
todo, o Pai Natal dispõe de aproxi-
madamente 1/1000 (1 milésimo) de 
segundo para estacionar, sair do 
trenó, escalar a casa, descer pela 
chaminé, encher as meias, distribuir 
os presentes restantes sob a árvo-
re, comer o lanche que porventura 
lhe tenha sido deixado, voltar pela 
chaminé, entrar novamente no tre-
nó e dirigir-se para a casa seguinte. 
Assumindo que cada uma destas 
91,8 milhões de paragens estão 
uniformemente distribuídas em vol-
ta da superfície da Terra (o que, 
evidentemente, sabemos ser falso, 
mas que vamos aceitar como corre-
to), estamos então a falar de cerca 

de 1,26 quilômetros por residência, 
totalizando uma viagem de 121,48 
milhões de quilômetros. Não con-
tando as eventuais paragens para 
fazer aquilo que a maioria de nós 
precisa fazer, pelo menos uma 
vez em cada 31 horas, mais a ali-
mentação e etc. isto significa que 
o trenó do Pai Natal se desloca a 
uma velocidade de 1045 quilôme-
tros por segundo, ou 3000 vezes 
a velocidade do som. A título de 
comparação, o veículo mais rápi-
do construído pelo homem, a son-
da espacial Ulisses, desloca-se a 
uns modestos 44 quilômetros por 
segundo. Vale lembrar ainda que 
uma rena normal consegue alcan-
çar a velocidade máxima de 25 
quilômetros por hora.

4 – A capacidade de carga do 
trenó pode adicionar outros ele-
mentos interessantes à investiga-
ção: assumindo que cada criança 

não ganhe mais que um conjunto 
médio de Lego (900 gramas), o tre-
nó carregará 321.300 toneladas, 
não incluindo o próprio Natal, in-
variavelmente descrito como extre-
mamente obeso. No solo, uma rena 
convencional pode puxar não mais 
135 quilos. Mesmo admitindo que 
uma “rena voadora” (veja o ponto 1) 
possa puxar DEZ VEZES esta car-
ga, não seria possível executar este 
trabalho com apenas 8 ou mesmo 9 
renas. Seriam necessárias 214.200 
renas voadoras. Isto aumenta o 
peso do conjunto, sem contar o 
peso do trenó, para 353.430 tone-
ladas. Mais uma vez, a título de 

comparação, isto é 4 
vezes o peso do “Na-
vio” inglês Queen Eli-
zabeth.

5 – 353.000 to-
neladas viajando a 
1045 quilômetros por 
segundo cria uma 
enorme resistência 
do ar – isto (queima-
ria as renas voadoras 
de uma forma similar 
a como se queimam 
as naves espaciais 
quando reentram na 
atmosfera da terra. 
Deste modo, o pri-
meiro par de renas 
à frente do trenó irá 

absorver 14,3 quintiliões de joules 
de energia, por segundo. Em resu-
mo, elas evaporar-se-iam em cha-
mas quase que instantaneamente, 
expondo as renas imediatamente 
atrás delas, que teriam o mesmo 
destino, provocando sucessivas 
e ensurdecedoras explosões su-
persônicas no seu trajeto. A total 
vaporização de todo o grupo de re-
nas levaria apenas 4,26 milésimos 
de segundo. Enquanto isso, o Pai 
Natal seria submetido a uma força 
centrífuga 17.500,06 vezes maior 
do que a gravidade. Um Pai Natal 
de 115 quilos, (o qual nos parece 
burlescamente magro) seria esma-
gado na parte traseira de seu trenó 
por 1.954.700 quilogramas-força.

EM CONCLUSÃO: Se o Pai Na-
tal de fato algumas vez entregou 
presentes na véspera de Natal, 
provavelmente já não se encontra 
entre nós...      
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Que todos os dias do Ano Novo sejam de realização
e incessantes felicidades. Que o Natal seja uma luz

que oriente todos os nossos caminhos.
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Corações ao alto!... É o momento para recebermos o Natal, semear o bem. Só assim viveremos 
um mundo melhor, mais humano, mais generoso. Boas Festas e que 2016 seja um grande 

período de realizações para todos os nossos clientes e amigos, que sempre nos prestigiaram.

A Melhor 
Volta as Aulas

 e Aqui!

10
TUDO EM ATE

X 
sem 
juros

nos cartoes Visa e Mastercard
* Parcela mínima de R$ 30,00 (trinta reais)

desde 1893 servindo bem

5% de Desconto no
Material Escolar.

*

*

*

Encomenda de Livros
Didaticos e paradidaticos.

Descontos especiais 
para grupos de
compras coletivas. 

Condições de pagamento válidas até 30/01/16 para lojas físicas e virtual.  Parcelamento em até 10X sem juros nos cartões Visa e Mastercard são válidos somente para lojas físicas. Parcelamento 
da loja virtual é de até 5X sem juros nos cartões de crédito. O Valor mínimo da parcela é de R$ 30,00 (trinta reais). Para obtenção do desconto é necessário cadastramento prévio nas lojas.  Descontos de compras coletivas são
negociados diretamente com o Gerente de cada Loja. O Desconto de 5% não é válido para compra de livros e nem poderá ser cumulativo com benefícios de convênio.  

Centro: 2506-3549 | Campo Grande: 3402-9400 | Copacabana: 2545-1700 | Madureira: 2450-9800 | Niterói: 2621-9300 | Nova Iguaçu: 2765-6900 | Tijuca: 3294-7700
www.casacruz.com.br

~
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A amizade é um sentimento que devemos cultivar a cada dia para 
que dure para sempre. Desejo a você meu amigo um Natal com 

muita Paz e um Ano Novo repleto de realizações!
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Que os sinos de Natal anunciem paz e amor, e que os ecos do seu festivo 
repicar entrem pelo Ano novo falando permanentemente a mesma língua.
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Hospital da Venerável e
Arquiepiscopal Ordem 

Terceira de Nossa Senhora
do Monte do Carmo

RUA RIACHUELO, 43, CENTRO - RIO DE JANEIRO - Tel.: 3861-8950
Prior: Adelino Pedro

“Feliz Natal e próspero Ano Novo”. Bem haja pela generosa colaboração prestada ao 
longo de 2016. Permitam-nos futuramente continuar a contar convosco com aliados 

imprescindíveis no desempenho das missões que nos estão confiadas, as quais 
ansiamos corresponder cada vez melhor.
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Devemos estar conscientes dos nossos limites, mas não temamos, pois a nossa 
vida esta baseada numa certeza que tem horizontes infinitos; Deus nos Ama!

FELIZ NATAL
E PRÓSPERO
ANO NOVO

CLAUDIO SANTOS & AMIGOS
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Nesta noite luminosa de Natal, quando as mãos se levantarem para brindar á 
Paz e ao Amor, que se eleve uma prece a Cristo para que Ele abra as portas 

da Felicidade a fim de que o Ano Novo chegue repleto de grandes realizações.
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Quando a Humanidade Comemora o Nascimento Daquele que é a 
Lua, a Esperança e a Vida. Associamo-nos a Estas Alegrias 

Desejando. Feliz natal e Próspero Ano Novo.
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Que esta data, mais uma vez, sirva de estímulo para a expansão 
da Fraternidade Ecumênica, e que o Ano Novo seja de boas 

realizações. Feliz Natal e um Próspero 2016.



53Portugal em Foco . Natal . 2015 | 

Para você, um Natal lindo, suave e eterno com uma flor. E que você 
tenha, ao lado de seus entes queridos, nos próximos anos a força 
do carvalho e a ternura do crisântemo em todas as suas buscas.

TELEVENDAS

2757-5710



Mais um ano se finda, luta árdua, mas frutífera. Honrados por termos
contando com clientes e amigos e bons fornecedores aproveitamos o ensejo

do Ano Novo que se aproxima desejando-lhes muita Paz e prosperidade.
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Numa atmosfera de ódios raciais 
em um mundo inteiramente 
conturbado pelas ambições im-

perialistas na humanidade civilizada, 
a passagem do Natal foi mais uma 
pausa para reflexos e tréguas, cuja 
tradição manda que seja a data da 
confraternização, paz, perdão e tran-
quilidade de consciências.

O Natal, assim, foi para nós, por-
tugueses e brasileiros, um dia de vi-
vido culto à religião católica, a men-
talidade pacífica. O Natal será para 
sempre entre os homens, em que se 
formulam atitudes extremadas, es-
quecem-se os erros cometidos e as 
omissões, tomando novos caminhos 
em busca da felicidade e, de um mun-
do melhor!

Que este Natal tenha sido para 
você, amigo leitor, e seus familiares, 
repleto de acontecimentos felizes. 
A convivência no lar, a santa ceia, a 
troca de presente, o espírito fraterno 
de todos darem as mãos e sorrir ao 
próximo – enfim tudo isto tenha sido 
unificado em todas as casas, case-
bres e palacetes, pois é nesta quadra 
que todos se igualam...

Todos são filhos de Deus.
Que esta fraternidade prossiga 

Salve 2016

...FELIZ
ANO NOVO!!

para recebermos de braços abertos, 
nos próximos dias, o Ano Novo, no qual 
possamos depositar todas as nossas 
emoções, ao ponto de atravessar as 
mais longínquas fronteiras, levando 
uma mensagem de unificação a todos 
os corações, unificando esta purificada 
de paz, amor e realizações em torno do 
bem, por um mundo que, embora ca-
rente, precisa muito de nós e pode ser 
reconstruído com beleza.

Fé e Esperança – são as energias 
que nossos corações dispõem, infindas. 
São estas as armas que os homens de-
veriam empunhar, ao invés de utilizarem 
grossa fuzilaria, estrondosos canhões 
e semearem o horror e tragédias pelo 
Mundo. Amor, solidariedade e sorriso – 
novos armamentos que os homens de-
veriam levantar ao invés de virarem os 
rostos e ignorarem a pobreza e o sofri-
mento alheio.

Assim como o Natal, a chegada do 
Ano Novo não tem nenhum significado 
sem estes sentimentos. Não devemos 
só pensar em dois dias, dados como fra-
ternos, que é a passagem de 24 para 25 
de dezembro e de 31 de dezembro para 
o 1º de janeiro do Ano Novo... O Ano 
Novo tem que ser vivido, exaltado to-
dos os dias, até os próximos Natais que 

virão, sempre reacendendo a cha-
ma de Jesus Cristo, que nesta data 
nasceu trazendo acalanto e esperan-
ças de um mundo com mais amor, e 
união, sem guerras, violência, indife-
renças. E no entanto, no nosso mun-
do do século XX tudo isso ocorre em 
larga escala, entre povos insensíveis.

Aproxima-se novos Natais e Anos 
Novos virão, pois o Mundo não aca-
bará jamais, enquanto existir uma 
semente de amor, de esperança de 
construção; idealismo purificados e 
ainda abençoados por Deus que per-
manecem eternizados e resistem aos 
brutais ataques dos malefícios que o 
Mundo assimilou.

Por isso, depende de nós... 2016 
vem aí. Vamos nos unir, não só portu-
gueses e brasileiros, mas formarmos 
uma ponte de amor, um elo inque-
brantável entre todos os povos dos 
continentes. Meditações elevadas, 
sempre louvando a Deus e ao seu 
filho, Jesus, pelas belas coisas do 
mundo...



FELIZ NATAL E
PRÓSPERO ANO NOVO




