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- Natal é o aniversário de Jesus. Ele veio ao 

nosso encontro. Mas, por que veio até nós? (Lc 2,11) 

O Criador,  Senhor da 

vida, nos ama tanto, 

tanto, que não se conteve 

e quis nos salvar de todo 

mal e enviou seu Filho 

para nos ensinar a 

Felicidade, nos dar a 

PAZ, acender uma Luz  

em nosso caminho. 

 

A condição: ouvir sua 

Palavra e colocá-la na 

própria vida.  Meditemos... 



– “O Natal nos quer comunicar que Deus não é 

aquela figura severa e de olhos penetrantes para 

vigiar nossas vidas. Não. Ele surge como uma criança.  

Ela não julga; só quer receber carinho e brincar.” 

(Lc 2,52)  

Jesus, humano... e 

custou muito para 

acreditarem que 

Ele era o 

Salvador, que  

veio nos ensinar  

a amar. 
Meditemos.... 



–  “O Natal é uma história cristã cheia de 

verdade; fala da proximidade de Deus e da 

familiaridade. Ele veio para nos encontrar.” (Lc 2,15ss) 

A proximidade  
de Deus, depende 

de Deus.  
Ele vem primeiro.  

O encontro 
depende  só  

de nós. 

Meditemos.... 



Jesus veio para perdoar 

e nos entendeu profundamente, 

pois tomou a mesma carne de que 

somos feitos.” (Lc 2,10) 
 

Somos pequenos demais 

para alcançarmos a grandeza  

da Encarnação. 

É necessário muita reflexão para 

chegarmos perto do mistério. 

Peçamos ao Espírito Santo a graça  

do Entendimento que torna nossa 

inteligência capaz de entender 

intuitivamente as verdades 

reveladas.   

Meditemos..... 



5º DIA A espiritualidade 

do Natal, é exatamente o 

oposto do espírito dominante 

na cultura atual, que é um 

espírito marcado pelo 

mercado, pela concorrência, 

pelo negócio, pelo interesse.  

Um espírito que transforma 

tudo em mercadoria, do sexo 

a Deus. (Lc  1,52-53)

Por que nos deixamos levar pelo mais 
fácil? Pelo mais atraente? Não será uma 

ilusão da felicidade? Estamos nos 
enganando todos os dias. Por quê? Meditemos.... 



- O Natal vive da 

gratuidade, da doação,  

da singeleza, da 

convivência, do dom de 

se fazer presente ao 

outro.  (1ª Jo 4,7-9) 

É Deus-menino nos 

ensinando o verdadeiro 

amor, que não é só 

sentimento, mas ato 

concreto. 

Meditemos..... 



– “Natal é ALEGRIA. 

Não pode haver tristeza 

quando nasce a Vida. 

Sabendo que esta criança é  

o Messias, a luz do mundo.” 

(Lc 2,10ss) 

“ Quem ama Jesus Cristo 
é uma pessoas cheia de 

Alegria e que irradia a 
Alegria.” (Papa Francisco) 

  
- A maior alegria de sua 
vida está de acordo com 

o Evangelho ? Meditemos.... 



- Jesus se aproximou   
de nós, na forma de uma 
criança pobre que nasce no 
subúrbio, no meio de animais. 
Para que ninguém se sentisse 
distante Dele. (Lc 2,12) 

Essa criança é cheia de 
ternura, de luz, de 

docilidade, como qualquer 
criança. Ele se fez à nossa 

imagem e semelhança. Ele, 
um Deus, se fez pobre. 

 É comovente. 
Meditemos.... 



– Jesus é o presente para 

Maria e José. Mas, não é deles, é 

de todos. É o SALVADOR do 

mundo. É nele que podemos 

colocar nossas últimas 

esperanças. (Lc 2) 

E.... sem esperança não há Natal.  

Vamos encher os corações de 
presentes, quais? O melhor 

modo de celebrarmos o Natal é 
nos doarmos aos outros, como 

fez Deus que enviou seu Filho a 
todos nós. Os presentes que 

compramos devem ser  sinais de 
algo muito maior. Meditemos... 
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