
4º domingo do Advento 

“O amor nasceu em meio ao frio de uma noite 

Sem um lugar para ficar, desaconchego sim 

Palhas para deitar e ao seu redor os animais que ali moravam 

Mesmo sendo Rei, pobre se fez, só por amor” 

                                                                                        Vida Reluz 
 

Chegamos ao final da nossa preparação para receber mais uma vez em nossos 

corações o Menino Jesus.  A vela do amor será acesa neste 4º Domingo do Advento e 

logo mais poderemos contemplar o amor presente bem ali na manjedoura... o amor feito 

homem, o amor do Pai que se manifesta no Filho.  

A liturgia nos aponta para a pessoa de Maria e também para a Sagrada Família, 

que se instituiu na noite de Natal.  Contrariando a expectativa dos judeus que esperavam 

um rei poderoso, eis que o Salvador Menino nasce em meio a simplicidade, sem recursos, 

totalmente frágil e dependente de sua Mãe Maria. 

A fragilidade desta criança nos remete a nossa própria fragilidade... O amor com 

o qual essa criança foi enviada por Deus Pai e recebida pela Sagrada Família também 

deve nos remeter ao amor que Deus Pai tem por nós.  Que assim possamos viver este 

Natal! Profundamente mergulhados neste mistério da Encarnação de Deus Filho, na 

certeza do amor que o Pai do Céu teve pela humanidade e por cada um de nós, nos 

enviando seu Filho Amado - Aquele em que Ele colocou todo o seu apreço - para nos 

curar e salvar. 

Através do “Sim” de Maria e do nascimento do Menino Jesus, o plano de salvação 

se concretiza em nosso meio. O filho está agora aqui, feito homem, com a missão de nos 

mostrar a vontade do Pai, de nos perdoar e redimir este mundo de todo o pecado.  

Naquela noite santa, os anjos, os pastores e os Reis Magos contemplaram o Filho 

de Deus... E mais uma vez essa oportunidade também é dada a nós. Seu coração já está 

preparado para adorar o Senhor neste Natal? O que falta? Ainda dá tempo... 

Que ressoe em nossos ouvidos as palavras do anjo de senhor que anunciou: “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, 10-11). 

Feliz Natal irmãos! 

Hamilton e Janaina 

XV Curso/PR 


