
Multiplicaste 
sua alegria, 
redobraste 
sua felicidade…
Um menino 
nasceu para nós
(Is 9,2.5)(Is 9,2.5)

Uma 

mulher, 

um menino, 

um sinal na hstória

                                                                

Il Vésperas Is  62,1-5; Sal 88 (89); At 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 À noite Is  9,1-6; Sal 95 (96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
De manhã Is  62,11-12; Sal 96 (97); Tt 3,4-7; Lc 2,15-20  Durante o dia Is  52,7-10; Sal 97 (98); Eb 1,1-6; Gv 1,1-18

A nossa, é uma história de abandono e de devastação? Existe, 
verdadeiramente, esperança para as nossas esperanças? Um horizonte 
histórico, concreto, para os nossos sonhos de justiça e de paz? 
Ou vivemos entre ilusões e resignações, entre trevas e miragens? 

Os discípulos e as discípulas de Jesus de Nazaré não podem calar nem Os discípulos e as discípulas de Jesus de Nazaré não podem calar nem 
conceder-se repouso e, à noite, gritam com alegria: um sinal apareceu 
na história, uma luz para quem caminha nas trevas; um nome novo 
   foi dado aos homens e às mulheres: irmãos e irmãs uns dos outros, 
    todos filhos de Deus. 

            Os discípulos e as discípulas de Jesus de Nazaré não podem calar  
       nem conceder-se repouso e, à noite, gritam de alegria: uma     
             mulher abriu-nos a estrada, um menino nasceu para nós,      
              foi-nos dado um filho! Não percebeis? Entre os pobres e os    
                excluídos ele nasceu, filho de gerações e gerações de homens,  
         pequenos e excluídos como ele e, no entanto, é o Filho de     
                    Deus, é Deus conosco. Um pequeno sinal, direis vós? Olhai    
                 melhor, escutai, aproximai-vos. Está consolidando o direito 
       e a justiça, está caminhando descalço pelas estradas do mundo,   
       levando a paz e a partilha, o respeito pela criação e a partilha entre  
   os povos, está dando de comer aos famintos e consolando os aflitos, 
está curando os doentes e acompanhando com paixão meninos, meninas e 
jovens que crescem.   

Não percebeis? Ele já nasceu, e está crescendo no meio de vós...
pe Luca Pandolfi

Natal

do Senhor

Senhor, abre os nossos olhos à alegria,
concede-nos o dom de cantar um canto novo,
falar palavras novas, fazer gesto novos
provar sentimentos novos.
  Senhor, faze ressoar com alegria 
  Todos os instrumentos que colocaste em nosas mãos,
    o nosso tempo e a nossa criatividade, 
  o nosso coração e a nossa debilidade
  as ideias e os nossos sonhos.
Senhor, faze exultar com o mar e com a terra
Com a água e com o céu, com as plantas e os animais,
com os irmãos e as irmãs, os povos e a cultura…
Porque, Senhor, te invocamos, e tu nos respondeste.
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