
A  Encarnação 



Conta-nos o texto sagrado 
que no escuro da noite, 
em  uma gruta, 
uma mulher do povo 
deu à luz um menino 
pobre. 
Nascia o NATAL de Jesus. 
 
 
Os pastores de Belém 
Viram nele um 
 

SINAL  DE  DEUS 
 

Aos poucos o Natal mudou. 
Desapareceram: 
•   o escuro da noite,  
•   a gruta, 
•   o menino pobre, 
•   o cocho e as palhas. 
Apareceram: 
     - o cintilar das luzes, 
     - os shoppings, 
     - o luxo do comércio, 
     -  a deusa mercadoria 
 

SINAL  DO  LUCRO 
 
 

A mulher-povo 
continua grávida. 
Tem dores de fome, 
dorme na pobreza, 
veste-se  muito mal, 
é  desempregada. 
 
Vive de angústia, 
tem medo que o Natal 
do filho  
vire morte. 
 

SINAL  PARA  A  FÉ 

Poesia de Tiago Adão Lara. 

Esta poesia nos faz ver as mudanças que hoje ocorrem.  

Muitos Já não sabem o que é NATAL. 

Não sabem ver os sinais de Deus no meio do mundo. 



Em dezembro de 1994,  uma emissora de TV entrevistou 15 
pessoas, perguntando:- “  “- O que é o Natal para você?” 
Ninguém lembrou do nascimento de Jesus. 

Como explicar que o 
Natal virou Papai Noel? 

Como você costuma 
passar o seu Natal? 

? 



Vamos ler a Palavra de Deus e vamos deixá-La  entrar dentro da gente: 

Evangelho de Lucas  capítulo 2,1-20 

Releia  sozinho.  SILÊNCIO. Deixe o texto entrar no coração. 

Ajuda: 
 
É bom lembrar que de Nazaré até Belém são mais ou menos  130 Km. 
Na época viajava-se a camelos ou burrinhos. Maria estava já no final da 
gravidez. Tinham que levar todo o necessário. 
 
Provavelmente estavam numa caravana,pois não se viajava sozinho. 
Devem ter parado varias vezes para descanso inclusive dos animais. 
 
O terreno era pedregoso, em região de montes e colinas.  
Belém ficava perto de Jerusalém. 



O que mais chamou sua atenção no texto? 
Atenção para três coisas:- 

 

1- O decreto do governo de Roma 

mudou o rumo  da vida dos pobres  

na Palestina. Roma costumava fazer   

recenceamento com certa  

frequência, para controlar  

o pagamento dos impostos. 

 

2- O anjo disse aos pastores:  

“Nasceu o Salvador ”,isto é, aquilo  

que o povo esperava há tanto tempo 

estava acontecendo. 

 

3- O anjo diz: “Não temam”, e logo  

depois, disse “alegrem-se”. E ainda: 

“Ele é o menino deitado no meio  

dos pobres.” 



Em S.Lucas temos o resumo do que Deus quer com seu projeto: 



Para que Deus enviou seu Filho à Terra? 

São duas frases, uma ao lado da outra 
que respondem:- 

1- “Glória a Deus nas alturas”. 
     Em primeiro lugar Deus  
     e sua santa vontade. 
2- Depois, “Paz na terra aos seres 
    humanos por Ele amados”.    

Se a gente pudesse experimentar o que é ser amado 
por Deus, tudo mudaria e a paz viria morar na terra. 

E isso seria a maior glória para Deus. 



Onde será que  

Deus nasceria hoje? 

Por quê ? 



Os pastores reconheceram Deus na “criança”pobre.  
Já aconteceu com você a mesma coisa? Quando? 



Jesus vem ao mundo como as 
pessoas excluídas.  
Já nasce solidário com os pobres.  
Sua primeira manifestação é para 
com os pastores, gente simples  e 
pequena, humildes trabalhadores. 
E sabemos o quanto a pobreza  é 
fruto da injustiça. 
 
Temos que fazer como os pastores: 

colocarmo-nos  a caminho para 
“ver” a Salvação, isto é, ver Jesus 

com os olhos do coração,onde 
mora a FÉ. 

Vamos caminhar até  

Jesus  hoje, 

e lutar contra as injustiças. 

Aqui podemos fazer muita 

coisa.  



Você  guarda em seu 
coração os fatos de 

sua família? Lembra-
se deles? Tira lições? 



Há muito pouco sobre José no Novo 
Testamento. Porém, é um homem 

marcante. Era justo e fiel. 

“José era da família de Davi. Subiu 
de Nazaré, na Galiléia, até Belém , 
na Judéia, para registrar-se. Levou 

Maria sua esposa que estava 
grávida”. (Lc 2,4-5) 

São José é um personagem 

silencioso mas, presente. 

É patrono da Igreja 

Católica, é o protetor dos 

operários e trabalhadores e 

junto com Maria, de todas 

as famílias.   

São  José, rogai por nós. 



Ele sugere uma conversão. 

A sua pregação era exigente,pois 

converter o coração não é nada 

fácil. 

 

Porém, quem é que não precisa 

mudar alguma coisa em sua vida? 

 

Vamos ser generosos. Mas, 

vamos começar dando o primeiro 

passo, devagar. Uma coisa por 

dia. Pequena, porém, decisiva. 

 

E a recompensa será nossa 

própria libertação. 

 

Escolha um pequeno gesto para 

iniciar. Exemplo, tratar bem 

aqueles que vivem com você. 

Veja outros, qualquer um.... 

João Batista nos ensina a preparar  a 

vinda do Senhor. 



Outros exemplos muito válidos 
 
- Trocar o Papai Noel pelo Menino Jesus; 
 
- colocar na base da árvore de Natal  o presépio; 
 

- colocar a Música “Noite Feliz” para a família ouvir e cantar; 
 

- fazer a Novena de Natal ou um Tríduo; 
 

- Fazer um jogral de Natal na reunião de família, ou recitar uma oração; 
 

- ajudar uma família pobre; 
 

- comprar um brinquedo para uma criança pobre; 
 

- cumprimentar os vizinhos nas vésperas do Natal; 
 

- e assim tantos outros gestos que nos façam mais irmãos; 



Vamos enviar um cartão de 
Natal a nossos amigos, com 

palavras  que lembrem o 
Aniversariante. 



Visitar um doente e fazê-lo 
sorrir é um belo gesto para 

celebrar o Natal. 



Todo ato de amor é Natal ! 

Todo ato de amor faz  

nascer algo novo.  
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Rubem Alves 







Convido todos a lerem São Lucas, 
primeiro e segundo capítulos, por inteiro, 

para sentirem o sabor dos Textos da  
infância de Jesus. 

 
Também o capítulo Primeiro, versículos de 

1 a 8 de São Marcos sobre João Batista. 
  

E ainda, São João capítulo primeiro  
de 01 à 28 . 
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