
 
 

Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia!! 

“O povo que andava da escuridão viu uma grande luz, para os que habitavam 

nas sombras da morte, uma luz resplandeceu” (Is 9,1) é Natal! Celebramos a 

realização das promessas de nosso Deus que na sua misericórdia não 

abandonou a sua criação a mercê do pecado. Celebramos o Mistério glorioso 

da Encarnação onde Deus com toda a sua divindade veio habitar no meio de 

nós e se fez um de nós, “nasceu para nós um menino, foi nos dado um filho, 

ele traz aos ombros a marca da realeza” (Is 9,5). O salmista nos ajuda a exaltar 

este tão sublime momento: “Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao 

Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome!” (Sl 95,1). 

Natal é tempo de recordar a cena do presépio onde cercado por Maria, José e 

uns poucos animais, naquela estrebaria, nasce aquele que pobre e humilde, 

cumulou toda humanidade de uma alegria que não tem fim. Por isso, não nos 

deixemos entusiasmar com as luzes artificiais que o comércio nos oferece, com 

os presentes que mesmo belos, estão longe de saciar nossos desejos e 

voltemos nosso coração para que ele se encha da verdadeira luz, o Cristo 

Jesus. Felizes foram os pastores aos quais o anjo do Senhor anunciou a 

notícia em primeiro lugar: “Não tenhais medo” Eu vos anuncio uma grande 

alegria, que o será para todo o povo: Hoje na cidade de Davi, nasceu para vós 

um Salvador, que é o Cristo Senhor” (Lc 2,10). A Igreja proclama na oração 

eucarística nesta liturgia: “No mistério da encarnação de vosso Filho, nova luz 

da vossa glória brilhou para nós. E, reconhecendo a Jesus como Deus visível a 

nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos”. 

(Pref.Natal). Irmãos e irmãs, chegamos ao Natal do Senhor. Que os 

verdadeiros frutos deste Natal estejam presentes em todos os dias de nossas 

vidas. Um Feliz e abençoado Natal a você e a toda sua família! 

 

 

 

 



 


