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Projeto Transformação Moral

SEMANA DO NATAL

“Estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com
Jesus, sob os esplendores de um novo dia.”

Emmanuel

AMIGOS

Natal! Tempo que nos propicia a reflexão e o entendimento da
eterna  lição  de  humildade  de  Jesus.  Sua  mensagem  de  amor
proporcionou  ao  nosso  coração  acalento,  consolo,  amparo,  mas
também  e  principalmente  ação  nos  impulsionando  a  tomarmos
atitudes positivas.

Ele é o Caminho,  a Verdade e a Vida.  O Caminho que nos
conduz aos tesouros verdadeiros, a Verdade que através do exemplo
nos mostra que é possível conquistar virtudes e a Vida dizendo que
não é fácil, mas que enxerguemos as divinas oportunidades que nos
são oferecidas diariamente.

Hoje, já adquirimos condições intelectuais e morais de assimilar
o Evangelho, apesar de estarmos longe da angelitude, então que não
estejamos  tristes  por  não  termos  mais  os  natais  de  antigamente,
chegou a hora da renovação, da verdadeira fraternidade, de colocar o
amor  em ação,  através  da  caridade  que  poderá  ser  efetivada  de
várias  maneiras,  atitudes,  palavras,  pensamentos  e  sentimentos,
encontrando motivos para sermos felizes permitindo o nascimento do
Mestre em nossos corações.

Texto do Evangelho para a semana: capítulo I – item 4

http://www.obreirosdobem.org.br/


NÃO HAVERÁ NATAL?

Claro que sim!

Mais silencioso e com mais profundidade,

Mais  parecido  com  o  primeiro,  em  que  Jesus  nasceu  em
solidão.

Sem muitas luzes na terra, mas com a da estrela de Belém
fulgurando trilhos de vida em sua imensidão.

Sem cortejos reais colossais, mas com a humildade de sentir-
nos pastores e pastorinhos buscando a Verdade.

Sem grandes mesas e com amargas ausências, mas com a
presença de um Deus que tudo plenificará.

Não haverá natal?

Claro que sim!

Sem as  ruas  a  transbordar,  mas  com o  coração  aquecido
pel’O que está para chegar.

Sem barulhos nem ruídos propagandas ou foguetes…, mas
vivendo o Mistério sem medo do “covid-herodes” que pretende tirar-
nos até o sonho de esperar.

Haverá  Natal  porque  Deus  está  do  nosso  lado  e  partilha,
como Cristo no presépio,  a nossa pobreza,  a prova,  o pranto,  a
angústia e a orfandade.

Haverá Natal porque necessitamos de uma luz divina no meio
de tanta escuridão.

A Covid-19 nunca poderá chegar ao coração nem à alma dos
que no céu põe sua esperança e o seu alto ideal.

Haverá natal!

Cantaremos nossos cantos natalinos!

Jesus nascerá e nos trará a liberdade!

Padre Javier Leoz,

Pároco de São Lourenço em Pamplona – Espanha

https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_S%C3%A3o_Louren%C3%A7o_(Pamplona)
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