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Santo Agostinho, grande Doutor da Igreja, do século IV, 

diz que Deus se fez Homem, viveu uma vida de homem 

semelhante à nossa, para nos ensinar a viver a vida de Deus. 

Jesus, o Menino de Belém é chamado, na Bíblia de Emanuel, 

que quer dizer Deus–conosco.

O Natal é a festa da Encarnação do Filho de Deus, que 

assumiu a natureza humana, unindo para sempre, na sua 

Pessoa, Deus e a Humanidade.

Foi, portanto, pela vinda de Jesus Cristo ao mundo que 

todo ser humano e toda a Humanidade, puderam ser 

participantes da vida de Deus. É em Jesus que todas as 

pessoas são verdadeiros filhos de Deus, herdeiros com Jesus 

da Eternidade feliz.

Então, se permanecermos unidos a Jesus Cristo, recebemos de 

Deus a vida, a luz, a força e o amor, para que possamos levar a 

todos a paz, a alegria na verdadeira fraternidade, solidariedade.

Nossa Senhora, Santíssima Virgem Maria, deu ao Cristo 

Salvador nossa humanidade e Deus, pelo menos Cristo 

Jesus, nos deu sua Divindade. Fazendo-se um homem, 

Jesus se torna verdadeiramente nosso irmão e cada um de 

nós se torna verdadeiramente irmão de toda a Humanidade.

Eis aí o verdadeiro mistério do Natal: o mistério da 

Encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo.

Em Jesus Cristo, que nasce no Natal, somos filhos de Deus, 

irmãos de Jesus e de todos os seres humanos. O apóstolo 

São Paulo nos fala, refletindo, sobre isso: -“Por isso, cada 

um fale ao seu próximo a verdade, pois sois membros uns 

dos outros. Mesmo sentindo muita raiva, não guardeis essa 

raiva até o dia seguinte. (...) Saiam de vossa boca somente 

palavras boas (...) que façam o bem aos que ouvem (...) 

Mostrai-vos bondosos uns para com os outros e sede 

compassivos. Perdoai-vos uns aos outros como Deus, em 

Cristo, vos perdoou (...) Sede pois imitadores de Deus como 

filhos muito amados” ( Carta de São Paulo aos cristãos na 

cidade de Éfaso, capítulos 4 e 5). 

Natal quer dizer “nascimento” e todo nascimento é uma vida 

nova que começa. Vida nova para nós são novos propósitos, 

novas forças e nova graça de Deus acolhida por nós com 

espirito aberto e receptivo.

natal! deUs e o HoMeM, UNIDOS PARA SEMPRE 
É com estes pensamentos e estas disposições que o cristão 

deve celebrar o Natal a cada ano.

Lembremos, então, neste Natal, que somos filhos muito 

amados de um Deus cheio de Amor que estará sempre 

presente em nossa vida, nas alegrias e nos sofrimentos, se 

nós o quisermos e nos abrimos para o Espirito Divino.

Assim, penetrados pelo amor divino, poderemos dizer 

a todos: -“Feliz Natal!” – significando: desejo a você a 

felicidade e a paz que vêm da verdade, da justiça e do amor, 

e que procuremos, de hoje em diante, basear nossas ações, 

vivendo melhor a verdadeira solidariedade com todos os 

nossos irmãos, sem exceção. 

Que Cristo, Emanuel, possa crescer continuamente em 

nossos corações, para ajudar a nos tornar cada vez mais 

“filhos muito amados” do Pai Eterno e irmãos amados, entre 

nós, trazendo-nos muita paz e felicidade.  

Feliz Natal! Meu irmão e minha irmã, com a graça natalina 

da Vida Nova, que o Menino Jesus nos traz... se quisermos 

aceitá-la!

Feliz Natal a todos os Pinheirenses.


