É Natal de Jesus, festa de
alegria, esperança e luz.
O natal para muitos trata-se de uma festa consumista, pensam somente em presentes,
contemplar uma árvore iluminada e muitas festas. Mas será que lembram quem é o
verdadeiro dono da festa, qual o verdadeiro sentido do natal.
As festas, os presentes e uma bela árvore iluminada fazem parte do momento, mas
precisamos ensinar nossos filhos desde pequenos que o verdadeiro espirito natalino é o
nascimento do Menino Jesus, do Messias que veio ao mundo para nos salvar.
Natal é a presença de Jesus em nossos corações! Devemos ter esse espírito não somente
nessa data, mais sim ao longo de nossas vidas e para isso temos que estar dispostos a
renascer diariamente deixando de lado a ignorância, o egoísmo, a violência; deixando o
homem velho e se tornando um homem novo, capaz de reconhecer que somos todos filhos
de Deus.
Jesus Cristo, sendo Deus nasceu no lugar mais humilde, da maneira mais simples, será
que isso não nos quer dizer algo?
O Papa Bento XVI nos fala, “o cristão católico deve perceber que a época do Natal é
tempo de festejar e celebrar o nascimento do filho único, mas é também a época em que
devemos nos silenciar e fortificar ainda mais nossa fé”,
Celebrar o Natal em família é saborear melhor o mistério do infinito amor de Deus que
se revela na fragilidade, na pequenez, na humildade e na ternura de uma criança.
Que neste Natal possamos presentear o menino Jesus com nossas orações e gesto concreto
ao nosso próximo, para que o verdadeiro sentido do Natal se faça presente em nossas
vidas e famílias, podendo assim renascer em nossos corações o amor, a paz e a esperança.
“Eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua
casa e com ele cearei, e ele comigo. ” Ap. 3,20
Um Santo e Feliz Natal, que o Menino Jesus, nosso
Salvador, possa renascer em todos os corações
renovando-os com muito amor, esperança e alegrias.
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