007 - “A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO NATAL”
As celebrações natalinas nos levam a meditar na singeleza da
História do Nascimento do Menino Jesus; na maravilhosa noite em que
Ele nasceu e no sentimento de júbilo que tomou conta da Virgem Maria
no momento em que Ela recebeu a visita dos Pastores de Belém que,
com seus semblantes cheios de alegria, para lá se dirigiram a fim de
contemplar e reverenciar o Rei dos Reis, o Messias prometido por Deus
e anunciado pelos Santos Profetas que, então, chegava a terra na pessoa
daquela criancinha deitada na manjedoura de uma simples estrebaria.
Que conforto para os bondosos corações da Virgem Maria e de São
José, ao coNosso Senhortatarem que não estavam a sós, pois, Deus Pai
havia enviado aqueles homens piedosos, sinceros e humildes de coração
para alegrar ainda mais o ambiente sagrado onde se encontravam!
Grande foi o contentamento do Santo Casal ao saber que eles haviam
contemplado a Grande Estrela fulgurosa; que haviam recebido a palavra
de saudação e de orientação do Anjo do Senhor e que o Cântico da Milícia
Celestial havia sido um alento de esperança para todos eles!
Era comemorado o primeiro Natal num ambiente singelo de paz,
harmonia, fé, esperança e de grande alegria, onde não havia lugar para
tristezas; nem para orgulho ou vaidade, tampouco para qualquer outro
sentimento não aprovado pelo Espírito Santo de Deus...
Desejamos que a mesma alegria que estava com a Mãe Virgem
Maria, com São José e com os pastores de Belém naquela primeira Noite
de Natal; esteja em cada coração que celebrar, com reverência e fé, mais
um Natal do Menino Jesus! A mesma alegria que perdurou até a chegada
dos Reis do Oriente que, guiados pela Grande Estrela, viajaram até onde
estava o Santo Menino para adorarem-No e apresentarem os seus
respeitos à Santa Mãe Virgem Maria.
Prezado(a) leitor(a), ao celebrarmos mais um Natal de Jesus
meditemos no verdadeiro significado desse acontecimento inédito na
História do Povo de Deus na terra que, tendo sido divulgado pelos Santos
Profetas no passado, por fim, naquela noite maravilhosa foi proclamado
pelo Anjo do Senhor aos Pastores de Belém: “- Não temais, porque eis
aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o
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povo: Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é
Cristo, o Senhor!”
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