006 - “CELEBRANDO O NATAL DO MENINO JESUS”
Natal! Uma simples palavra que evoca sentimentos quase
imediatos de amor, de paz, de concórdia, de generosidade, de
religiosidade, de reencontros nas famílias...
Embora com o decorrer do tempo, tenha se tornado num período
do ano tão comercializado, o mistério divino a tudo se sobrepõe e as
celebrações natalinas conseguem envolver a sociedade em geral, as
instituições e as famílias, fazendo com que o perdão se torne mais fácil;
que o sorriso ilumine o olhar das crianças e dos adultos, e que, de uma
maneira ou de outra, o interesse em auxiliar ao próximo aflore em muitos
corações... Contudo, é possível constatar que não há coração, por mais
duro e frio que seja, que não sinta alguma emoção positiva nas
celebrações do Natal do Menino Jesus!
Para nós, apostólicos(as) do Consolador, comemorar o Natal de
Jesus é, acima de tudo, celebrar o nascimento do Filho de Deus com
amor e sincera alegria na alma e com o sentimento de paz que
predominou na Maravilhosa Noite em que Ele nasceu! No Natal de Nosso
Senhor Jesus, nós enaltecemos a Deus Pai e ao Seu Divino Espírito pelo
Filho que enviaram a terra; adoramos a Maria Santíssima por haver
cumprido a missão de Mãe do Divino Salvador e por haver sido
galardoada nos Céus como a Mãe dos filhos(as) de Deus; louvamos ao
Senhor Jesus por haver cumprido integralmente a Sua Missão na terra e
agradecemos a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo porque dedicaram
Suas vidas à obra de Deus na terra e nos legaram ensinos valiosos a
respeito do Natal e da Missão de Nosso Senhor Jesus, os quais, aliados a
fé e a confiança que n’Ele depositamos, são o alicerce da nossa fé no
poder e na justiça de Deus, o Pai Celestial.
Prezado(a) leitor(a)! Preparemo-nos espiritualmente para as
celebrações do Nascimento do Santo Menino, a fim de que possamos
exaltá-Lo com sincera gratidão e reconhecimento. Desejamos que a
mensagem divina, entoada naquela Noite Maravilhosa pelos Anjos da
Milícia Celestial, seja um incentivo à prática da perfeita fé, à boa
convivência, ao fraterno amor e à verdadeira alegria do Reino dos Céus
para quem assim crê.
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“Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre homens de
boa vontade!”
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