Tema: Natal
Promotores Do Concurso:
Líbia Carciofetti e Elio Claro
TROFÉU RODNEY BENETT
VENCEDORES:
1° Lugar:
É mais feliz, afinal,
aquele, que ao ver a luz...
Vê que a estrela do Natal
brilha nos braços da cruz!
Professor Garcia
2° Lugar:
Um Natal cheio de luz,
só tem sentido se atesta
que o nosso Mestre, Jesus,
é a estrela maior da festa!
Nilsa Alves de Melo
3° Lugar:
Natal!... Crianças, sem sonho,
carregam pesada cruz...
e em cada rosto tristonho,
vejo um Menino Jesus!
Carolina Ramos
4° Lugar:
O Natal tem muito encanto,
mas não se pode esquecer,

do pobre que vive em pranto;
sem ter pão para comer!
Myrthes Neusali Spina de Moraes
5° Lugar:
Sob um abrigo mal feito,
onde a pobreza se impunha,
houve o Natal mais perfeito
que a Terra foi testemunha.
Francisco Gabriel
MENÇÃO HONROSA
Um abraço, com carinho,
num afeto fraternal,
talvez seja o presentinho
que mais falte no Natal!
Luiz Damo
Que o Natal nos contamine:
- de paz, de amor, de alegria.
Dos corações, elimine:
- ódio, mágoa e hipocrisia.
Mário Moura Marinho
Que as luzes e os coloridos
deste Natal de mil flores
sanem os peitos feridos
por tantas mágoas e dores.
Aline Ribeiro
Oh Menino, eis teu Natal,
trazendo a nós esperança,
liberdade e paz mundial
¡Na eterna nova aliança!
Maria Luiza Walendowsky
Numa data sem igual
Em que tudo se consome
Porque é, pois, que no natal
Inda há crianças com fome?
António José Barradas Barroso
MENÇÃO ESPECIAL
Que o amor de Deus no Natal
e a interseção de Maria,
cheguem com brilho total,
bênçãos e muita alegria!

Mifori
O Natal sempre irradia
clima de paz sem igual.
O mundo melhor seria
se fosse sempre Natal!
João Costa
No Natal eu posso ver
no semblante do Menino
o divino transcender:
a presença de Deus Trino!
Cristina Cacossi
Natal com fome padece
nosso pequenino irmão
mas, o mundo desconhece
o compartilhar do pão.
Ana Maria Nascimento
Jesus Cristo veio ao Mundo
para nos trazer a luz;
e após tormento profundo,
morreu pregado na cruz!
Ialmar Pio Schneider
Comissão Julgadora:
Luiz Carlos Abritta
Clênio Borges
Luiz Poeta
Luci Barbijan
Coordenadoras:
Cristina Oliveira Chávez (Fiel Depositária).
Coordenadora Final: Gislaine Canales

