O que é o Natal?
Papa Francisco, em uma de suas homilias sobre o Natal, não hesitou em afirmar à
humanidade seu verdadeiro significado: “O Natal é mais! Nós vamos por esse caminho
para encontrar o Senhor, porque o Natal é um encontro e nós caminhamos para encontráLo com o coração, com a vida, encontrá-Lo vivo, como Ele é, encontrá-Lo com fé”. O Natal
é um encontro. Que bela definição o Santo Padre nos deu! Trata-se, portanto, de um
encontro com Jesus, o Menino Deus que traz consigo o segredo da verdadeira paz à alma
humana ainda tão agitada. Nesse encontro com Cristo, o Sumo Pontífice nos indica a
oração, a caridade e o louvor como caminhos para uma boa preparação para bem
celebrarmos o nascimento de Jesus.Tudo na vida tem real significado e valor. O Natal é,
sobretudo, o aniversário do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus
que se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. Mas grande parte da nossa
sociedade, tão consumista e alienada, simplesmente celebra o aniversário ignorando o
aniversariante. Nós cristãos não estamos isentos de tal risco. Podemos cair no mesmo
equívoco de celebrar esta grande festa ignorando o aniversariante, que é Cristo. Para que
isso não aconteça, segue o conselho constante que a Mãe de Jesus nos dá em
Medjugorje: “Queridos filhos, rezem, rezem e rezem”.(Canção Nova)
Momento de silêncio: Silencia tua alma, acalma teus passos, contempla o presépio,
contempla a estrela que anuncia a chegada do Messias.
Intenção: Peça a Deus o dom da oração, e com humildade, reza por teus irmãos
aflitos, que se confiam as tuas orações.
Leitura bíblica: Mt 1,18-25
Que tal fazermos essa maravilhosa experiência nesse tempo? Prepare-se bem para o
Natal por meio da oração e não deixe para rezar somente no grande dia. Comece antes,
comece agora! Reze o Santo Terço em família, leia na Bíblia as verdadeiras histórias do
Natal.
Agradecimento: Obrigada meu Deus, pela Sua misericórdia de nos ter enviado Seu
Filho Jesus para a salvação de toda a humanidade. Com a presença do menino
Jesus no seio da família nós temos a certeza da sua luz iluminando a todos.
No advento da tua vinda, nós queremos preparar vem Senhor que é teu natal,
vem nascer em nosso lar!
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