
 

 

 
 

Natal todo dia 
O tempo do natal pode transformar todos os corações, pois é nessa época que renovamos 

nosso amor no Senhor, pois aquele mesmo menino que veio a dois mil anos atrás, vem a cada dia 
em nosso encontro, em todas as situações para todas as pessoas. 

No natal também nos perguntamos, qual é o melhor presente que podemos entregar as pessoas 
que gostamos e o melhor presente que podemos dar é a mudança de nossas atitudes e a conversão 
permanente do nosso coração, pois os gestos de amor brilham na eternidade. 

É nesse tempo que somos convidados a ser luz, não somos como o pisca-pisca usado nas 
árvores de natal, nós somos luzes permanentes, pois a nossa fonte de luz é o coração de Cristo, Ele 
é nossa “usina” a força que nos faz resplendecer na escuridão. 

O nosso papa nos diz que o verdadeiro natal é luz, ou seja, é o evento que brilha nas trevas, 
pois a Palavra de Deus possibilita 
essa compreensão a respeito da 
luz verdadeira que, se recebida, 
faz crescer um brilho interior. 
Quem a acolhe e cultiva sua lu-
minosidade passa a orientar-se 
nos parâmetros da verdade e do 
amor. 

Nós não podemos fazer co-
nosco, o que fazemos com as lu-
zes utilizadas na decoração de 
nossas casas, que são guardadas 
ou jogadas no lixo. Nós não pode-

mos empacotar nosso brilho, nossa misericórdia e nosso amor, pois nós fomos criados para ser sal 
da terra e luz do mundo. 

É por isso que memória do nascimento de Cristo renova em nosso coração a esperança na vida. 
A Luz Maior deixa sempre um rastro luminoso em nossa alma. Somente quem foi iluminado pelo 
Senhor pode brilhar na vida de outras pessoas. 

Dessa forma reacendamos nossos corações para iluminar um caminho novo e com esperança 
possamos cumprir a profecia de Isaías onde ele dizia que: “o Povo que andava nas trevas viu uma 
grande luz, para os que habitavam as sombras da morte uma luz resplandeceu”. Que sejamos luz 
para outra pessoa todo dia, e que nossa luz possa ser vista nos confins da terra. 

Na esperança de um novo tempo de misericórdia e paz, renove sua confiança no Senhor. Brilhe 
com Seu testemunho de vida, para que as trevas do mundo se afastem, para dar lugar ao alvorecer 
de um novo tempo gerado no amor de Deus. Seja o Quinto Evangelho! 
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