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  om estas palavras, o Evangelho de 

São João resume o Mistério do Natal! 

Doravante, com a chegada do Eterno 

no tempo, a Presença do Deus invisível 

torna-se visível e próxima em Jesus:  

Ele cresceu na família de Maria e de José, 

santificando cada Família;  

Ele participa nas tradições e orações de seu povo hebreu, levando ao cumprimento os Ritos antigos, 

instaurando o Novo Rito, onde Ele mesmo continua apresentando ao Pai as orações de toda a 

humanidade;   

Ele é o Compassivo que partilha as dores e sofrimentos das pessoas que encontra pelo caminho, 

dizendo-nos que os nossos sofrimentos Deus se faz presente e os carrega sobre Si, redimindo-os com 

seu Amor;   

Ele participou nas alegrias com os amigos, nas festas de casamento, dizendo-nos que é Ele o 

Verdadeiro Amigo, presente nas alegrias e nas amizades; 

Ele sofreu incompreensões, a solidão, o abandono no Getsêmani, mas permaneceu Fiel até o fim, a 

fim de transfigurar tudo pelo Amor; 

Ele nos disse as Palavras de vida eterna, para que, em meio a tantas palavras vazias e vãs, entendamos 

que nas suas Palavras, o Reino segue adiante tornando realidade o reino que o seu Pai segue 

construindo na História; 

 Ele chorou, experimentando a dor da perda de entes queridos, mas nos comprovou que a morte não 

tem a última palavra e sim a Vida, a sua, de Ressuscitado; 

Ele voltou ao Pai, mas permanece conosco na Eucaristia e também enviou-nos outro Consolador que 

nos leva a conhecer a Verdade. 

Ele é o Verbo da Vida que continua vivendo entre nós! 

Acolhamos a sua Sabedoria, a sua Paz, oferecida aos homens de boa vontade e a alegria que vem 

Dele, que a experimentam quem segue seu exemplo de serviço e doação. 

A você, e aos seus caros e familiares, meus fraternos desejos de um Santo Natal e Ano Novo, vividos 

na Luz do Verbo que habita em meio a nós.   

Fr. Alzinir Francisco Debastiani OCD – Natal 2019 
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