
 

30 de dezembro de 2022 
                            Sexta Meditação de Natal 

               “Nada pode nos separar de Vosso amor”  

Recém havíeis chegado ao mundo, ó Divino Menino, quando Vossos pais tiveram de fugir 

convosco para o Egito. A obediência de Vosso pai adotivo, São José, em partir imediatamente 

após ter recebido esta ordem em um sonho, é realmente admirável (Mt 2,13-14). 

 

O esforço, a fadiga e a adversidade, o sofrimento e a morte caracterizam este mundo como 

consequência do pecado, e nós estaríamos perdidos para sempre se não fosse por Vós terdes 

vindo até nós, trazendo-nos a luz da esperança.  
 

Assim, já como um pequeno Menino, carregais sobre Vós tudo o que nós homens temos que 

sofrer como consequência do pecado.  

  

Sabeis, Amado Jesus? Quando meditamos sobre o sofrimento que Vós suportastes até a 

Vossa morte, nosso amor por Vós se torna ainda maior.  

 

Então entendemos muito melhor até que ponto o amor ao Pai Vos movia, para não poupar 

esforços a fim de nos salvar das trevas. Isto será para nós uma fonte de constante gratidão 

por toda a eternidade, e já aqui, em nossa vida terrena, uma enorme alegria.  
 

Somente poucos terão Vos compreendido em Vosso sofrimento. Certamente Vossa Mãe 

soube fazê-lo, pois Ela também deu Seu "sim" à vontade do Pai, mesmo em meio à dor.  

 
Quando sofremos, podemos sempre recorrer a Vós, e Vós nos ensinareis a carregar a cruz 

por amor, assim como Vós o fizestes. Então o sofrimento será transformado a partir de 

dentro e nos enobrecerá.  
 

Amado Menino, se mesmo no sofrimento e na morte estou a salvo em Vós; se Vós viestes 

para perdoar e aniquilar os pecados, que mais pode me acontecer? Nada poderá me arrebatar 

de Vosso amor, enquanto eu permanecer fiel a Vós! (Rm 8,35-39)  
 

Vós sois nosso Redentor e Salvador, pelo qual esperávamos. E agora estais aqui como o 

Menino Divino. 
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