
 

25 de dezembro de 2022 
                         Primeira Meditação de Natal 

                      “Jesus, revelação do amor do Pai” 

Agora estais aqui, Menino Divino! 

 

O que vos levou a vir até nós, a um mundo tão hostil?  

A razão só pode estar em Teu imensurável amor por nosso Pai Celestial, e em Teu infinito 

amor por nós, homens.  

 

Quem pode entendê-lo?  

Eu simplesmente o acredito e posso percebê-lo em Vosso sorriso! 

 

Vejo como abris Vossos braços e é como se nos dissésseis: “Vinde, esquecei a tristeza e a 

aflição, deixai que as preocupações da vida desapareçam! Eu estou aqui!” 

 

Sim, Vós realmente viestes.  

 

Por tantos séculos fostes anunciado e prefigurado em muitas figuras e tipos. Mas agora Vós 

mesmo estais aqui, e nada é como antes. Tudo mudou!  

 

Agora Vós sois o centro... Assim como uma criança recém-nascida é o centro da família, Vós 

sois o centro de toda a família humana.  
 

Se Vos acolhemos com alegria, a verdadeira felicidade entrará em nossos corações.  

Se Vos dermos as boas-vindas, amado Menino, Vós nos enchereis de Vossa presença inefável 

e de Vossa clemência. 

 

Se não Vos recebermos, Vós - não obstante - não vos afastareis de nós, mas esperareis até 

que Vossa hora seja chegada (2Tim 2,13).  
 

Vós esperais que um dia - espero que não seja tarde demais - também sejais recebidos por 

aqueles que vos rejeitaram, porque não sabiam o que estavam fazendo.  
 

Vós, lindo Menino, nos cortejais e quereis conquistar nossos corações com Vosso amor: 

Vosso amor manifestado na doçura do Menino de Belém, na sabedoria do Mestre, na força 

daquele que anuncia e cura, na humildade do Crucificado, na luz de Vossa Ressurreição, no 

esplendor de Vossa Segunda Vinda.... 



 

Hoje Vós viestes até nós como um Menino...  

Agora estais aqui! 

Nós Vos agradecemos infinitamente e Vos adoramos! 
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