
NNasceu! Na carne, na história, no mundo, no tempo, no finito, no hoje… Deus se fez carne: 
o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, o Misericordioso, o Santo, o impronunciável, o 
infinito se fez carne. 
Novidade estonteante, que muda radicalmente o sentido do tempo e da história. 
Novidade desarmante  que abre a humanidade frágil à nova e possível plenitude.  
Eis, Deus fez novas coisas pelo mundo. Nessa carne deu-se a si mesmo. 
Entrou no tempo para ser Deus da história: o presente próximo.
AA Palavra se fez carne para que Deus se tornasse atingível, para que seu rosto fosse conhe-
cido, para que nehuma distância fosse possível entre a criatura e o seu Criador, para que o 
santo Nome pudesse ser pronunciado e possuído pelo coração de quem o espera. 
Eis! Deus se fez carne, para que cada pessoa pudesse descobrir, em si mesma, o infinito! Não 
há motivo, pois, para retroceder. Não vamos procurar em um antigo passado as marcas de um 
evento sempre novo… Aquilo que passou, passou! É acontecimento, hoje, nesta história.
Hoje, Deus continua a fazer uma coisa nova, entra nos acontecimentos mais corriqueiros de 
nossa vida, nas situações mais descômodas e nas mais escondidas. Faz-se carne e nos torna 
nova criação, carrega na vida o perfume intenso da ressurreição.
É o Emanuel! Não mais o impronunciável, mas o Deus sempre próximo, em cada acontec-
imento.

UM GESTO A SER VIVIDO
Levar luz às experiências diárias de medo e solidão, de fechamento e desconfiança que 
outros, perto de nós, estejam vivendo. Levar paz e ser mulheres e homens de paz, tornando-
nos construtores, “fabricantes” criativos, inventores incansáveis. Luz e paz, para que sopre, 
 entre nós, uma nova vida. Paz e luz, para que a semente de bem que toda vida carrega em si
 possa germinar quem sabe, entre mil situações de morte. Deus se faz carne em nós. Aquele
 que é a luz, em nós, quer fazer-se luz para o mundo

NATAL DO SENHOR

Hoje, realizei 
uma coisa nova
«Ninguém 
jamais 
viu a Deus: 
o Filho o Filho 
unigênito, 
Jesus Cristo, 
foi quem 
no-lo 
revelou»

Da liturgia 
do Nataldo Natal
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