NATAL DE JESUS
Mãe Maria, que os teus braços se abriram, para acolher ao menino Jesus. Luz do Mundo, que
veio para exemplificar e redimir, perdoar e amar. Ensinando-nos que a vida é um curso de
aprendizagem, que na voragem do tempo, a todos educa. E, há que se ter por isso, afeto e carinho.
O nascituro Jesus veio para libertar o Mundo e aos homens, da longa noite de dor e violência,
que o espírito humano tem se atrelado. Cuja noite, ainda entre nós – apesar de dois mil anos –
restam espessas penumbras. Em que se enquista o mal e a ignorância, a rebeldia e a desídia. A
escandalizar o mundo e ameaçar a paz. Paz que se demora, pela guerra que a muitos vem e
devora. Porém, Jesus está como sempre esteve na governança do planeta, apesar da tormenta que
o agita. Tudo segue as divinas leis que Deus traçou para a ordem e o equilíbrio do Universo. Aqui,
em nossa pequenina aldeia terrestre, a Lei Divina é a mesma. E, Jesus veio traduzi-la com o seu
artigo único: “Amai-vos uns aos outros, como eu sempre vos amei”. Regozijai-vos por isso, que

o Cristo de Deus, o Evangelhos nos deu. Avante, companheiros de lutas e marcha! Das lutas
consigo próprio, o maior, dentre todos os desafios. Da marcha, na qual caminhamos transitando
de um ponto ao outro. Muitas vezes, indo e voltando e, de outras, fazendo círculos. Até que um
dia, a senhora dor nos visita. É quando haveremos de compreender, que esta nossa marcha,
somente poderá ser vitoriosa, se observado for: o Caminho, a Verdade e à Vida. Jesus nasceu! E
segue nascendo todos os dias na manjedoura dos corações humanos. Embora, tão inóspito quanto
à manjedoura da fria e solitária noite de Belém. Aqueçamo-nos, pois, o coração neste Natal de
Jesus, dentre tantos outros, que deixamos passar, sem que o mais leve aquecimento se fez vibrar

em nossa alma. Nesta hora em que o mundo chora, a dor da violência sectária e tantas outras,
que o próprio homem ignora. Vamos volver nossos olhares para os Céus da realidade do Espírito
Imortal. E o Evangelho de Jesus, qual Estrela Guia conduzir-nos-á manjedoura do amor. Onde
Maria e José seguem, pelo Mundo inteiro, em orações junto ao Menino Deus. Que o exemplo, o
amor e a paz, já nos deu.
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