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O Natal é o maior acontecimento da história da 
humanidade, é a grande festa. Festa que Deus se 
fez homem, a divindade se uniu com a humani-
dade. São Paulo diz que ele se fez pobre para nos 
enriquecer. Desceu até a nossa humanidade, feri-
da pelo pecado original para levantar de novo tal 
humanidade de volta para Deus.

É um mistério inefável, nossa inteligência não é 
capaz de entender, mas há uma explicação para 
isso: é um mistério de amor. Aquilo que a com-
preensão humana não entende, o amor de Deus 
pode revelar.

A Palavra de Deus relata este acontecimento 
que transformou a história da humanidade: “(…) 
José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Ju-
deia, à Cidade de Davi, chamada Belém, porque 

era da casa e família de Davi, para se alistar com 
a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando 
eles ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz 
seu filho primogênito, e, envolvendo-o em faixas, 
reclinou-o num presépio; porque não havia lugar 
para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns 
pastores, que vigiavam e guardavam seu rebanho 
nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo 
do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor re-
fulgiu ao redor deles, e tiveram grande temor. O 
anjo disse-lhes: ‘Não temais, eis que vos anuncio 
uma boa nova que será alegria para todo o povo: 
hoje vos nasceu na Cidade Davi um Salvador, que 
é o Cristo Senhor’” (Lc 2,4-11).

Por isso celebramos a eterna solidariedade do 
Pai que, no seu plano de amor, quis o nascimento 

de Jesus, que é o verdadeiro Sol, a Luz do mundo. 
Deus veio habitar no meio de nós e, assim, encher-
-nos da certeza de que é possível um mundo novo. 

O Natal só tem sentido se apontar para o 
grande aniversariante deste dia: o Menino 
Deus! Presépios, árvores, enfeites, banquetes e 
os presentes natalícios representam os presen-
tes que os Reis Magos levaram até Jesus, mas 
não são estes símbolos a essência do Natal. O 
importante, o essencial, é que Cristo realmen-
te nasça em nossos corações de uma maneira 
nova, renovadora, e que a partir daí, possamos 
sempre caminhar na sua luz solidária deste 
Deus Único e Verdadeiro, que nos quer também 
solidários uns com os outros!

Desejamos a todos um santo e feliz Natal!
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Siga o Padre Alberto pelo twitter:  @padrealberto_   

Antonia Artur da Silva - Poção – PE

Em 2018 minha filha deu entrada no hospi-
tal, ela ficou cega de um olho e passou qua-
tro meses esperando uma vaga para fazer 
a cirurgia. Com suas orações, padre, com a 
benção de Nossa Senhora dos Prazeres, ela 
conseguiu uma vaga e o exame acusou um 
tumor na cabeça ao lado do olho esquerdo. 
No dia da cirurgia, ela paralisou o braço, a 
perna e teve um AVC.  Tenho muita fé em 
Deus e no senhor, padre. Quando recebi a 
sua carta mensal do Encontro com Cristo, 
vi uma esperança. Ela mexeu o dedo do pé e 
na outra semana, o dedo da mão. Todos nós 
choramos de alegria! Eu pensei que minha 
filha não ia sair dessa, mas com a graça de 
Deus ela já está andando, tudo através de 
suas orações e de seus grupos de oração.

Francisco Schmith - Orleans – SC

Durante anos fiquei desempregado, sempre 
fui um funcionário exemplar, mas a empresa 
fechou depois da crise que assolou o país. 
Mandei currículos em vários lugares, me 
senti no fundo do poço, incapaz de ser acei-
to para um trabalho. Assistindo o programa 
Encontro com Cristo e passando diante do 
Santíssimo exposto para rezar e pedir a Ele 
ajuda, permaneci confiante. Depois de 3 me-
ses que havia feito uma entrevista, fui cha-
mado para o trabalho. Perto de casa, meus 
colegas de trabalho gostam de mim, sou res-
peitado e graças a Deus, estou muito feliz. 
Sou grato a Deus e suas orações, padre.

Reportagem: Edson Hengles, Wesley 
Oliveira, Barbara Mattana - Adminis-
tração: André Matias Redação e Admi-
nistração: Largo da Matriz de Nossa      
Senhora dos Prazeres, S/N, Itapeceri-
ca da Serra - SP

paroquial: terça a sexta das 9h às 11h30 
e das 13h às 16h30.
Sábado: das 9h às 11h30.

O Pai nos ama com amor infini-
to, imensurável, misericordioso e 
inexplicável aos olhos humanos. 
O que Ele nos pede é a abertura 
dos nossos corações para que 
o Seu AMOR transforme nosso 
jeito de ver e sentir as diversas 
situações pelas quais passamos. 
Quando fazemos esse “exercício 
espiritual”, acontece em nós a 
verdadeira conversão, e fazemos 
valer o que sempre pedimos em 
nossas orações: “fazei o meu co-
ração semelhante ao Vosso”.

Que neste Natal, gestos con-
cretos de caridade para com seu 
próximo sejam feitos, como, além 
da caridade de proporcionar um 
melhor Natal aos irmãos mais ca-
rentes, (algo que precisa ser pra-
ticado) também engloba reconci-

liar-se com um familiar, perdoar e 
ser perdoado e olhar com olhos de 
Cristo para aqueles que você jul-
ga desafeto. Enfim...“Amar como 
Jesus amou, sonhar como Jesus 
sonhou, pensar como Jesus pen-
sou, viver como Jesus viveu, sen-
tir o que Jesus sentia, sorrir como 
Jesus sorria e ao chegar ao fim 
do dia, eu sei que dormiria muito 
mais feliz...”

Somos convocados, todos os 
dias, a anunciar a Palavra de 
Deus. Nossa missão é ser canal da 
graça do Senhor, para que milha-
res de irmãos e irmãs tenham um 
real encontro com Cristo e suas 
vidas sejam transformadas. 

Jesus conta com você nessa missão!

Deus te abençoe, os anjos te 
protejam e salve Maria!

“Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu 
seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, 

mas tenha a vida eterna. ” (São João 3, 16)

Testemunhos
Vidas Transformadas 



dezembro 2019  -   O Católico  I  03



04  I   dezembro 2019  -   O Católico   

A vida de santa Anastácia, transmitida de geração 
a geração, desde os primórdios do cristianismo, 
traz os episódios históricos verídicos mesclados a 
fatos lendários e às tradições orais. Vejamos como 
ela chegou à cristandade, no terceiro milênio.

Diocleciano foi imperador romano entre os anos 
284 e 305. Na época, Anastácia, filha de Protestato 
e Fausta, ambos romanos e pagãos, era uma jovem 
belíssima. Junto com sua mãe, foi convertida à fé 
cristã por seu professor Crisógono, futuro santo 
mártir. As duas se dedicavam a ajudar os pobres e 
à conversão de pagãos.

Com a morte da mãe, o pai lhe impôs o casamen-
to com Públio, um rico pagão da nobreza romana. 
Mesmo contra sua vontade, Anastácia se casou. 
Logo o marido a proibiu de envolver-se com qual-
quer tipo de atividade, como era de costume entre 
as damas da sociedade. Mas ela continuou ajudan-
do os pobres às escondidas e, quando o marido foi 
informado, puniu-a cruelmente. Foi proibida de 
sair de casa. Naquele momento, o consolo veio por 
meio dos conselhos do professor Crisógono, que já 
era perseguido e acabou sendo preso.

Na ocasião, o imperador Diocleciano nomeou 
Públio embaixador na Pérsia. Ele partiu deixan-
do Anastácia sob a guarda de Codizo, um homem 
cruel que tinha ordem de deixá-la morrer lenta-
mente. Logo chegou a notícia da súbita morte de 
Públio. Anastácia foi libertada e soube que seu 
conselheiro, Crisógono, seria transferido para o 
julgamento na Corte imperial de Aquiléia. A discí-
pula o acompanhou na viagem, assistiu o interro-
gatório e, depois, a sua decapitação.

Cada vez mais firme na fé, voltou a prestar cari-
dade aos pobres e a pregar o evangelho de Cristo. 

Suspeita de ser cristã, foi levada à presença do pre-
feito de Roma, que tentou fazê-la renunciar à sua 
religião. Também o próprio imperador Dioclecia-
no tentou convencê-la, mas sem sucesso. Anastá-
cia, então, voltou para a prisão.

Em seguida, Diocleciano partiu para a Macedô-
nia, levando consigo os prisioneiros cristãos, in-
clusive ela. Da Macedônia foram para Esmirna, 
na Dalmácia, atual Turquia. Lá, outros cristãos 
denunciados foram presos. Entre eles estavam a 
matrona Teodora e seus três filhos, depois tam-
bém santos da Igreja. A eles Anastácia dispensava 
especial atenção.

Os carcereiros informaram o imperador, que 
mandou prender Anastácia durante um mês no 
pior dos regimes carcerários. No fim do período, 
ela estava mais bela do que antes, e ainda mais 
firme na sua fé. Inconformado, o imperador a en-
tregou para ser morta junto com os outros presos 
cristãos. Anastácia morreu queimada viva, no dia 
25 de dezembro de 304, em Esmirna.

Primeiro, o corpo de Anastácia foi enterrado 
na diocese de Zara; depois, em 460, foi levado 
para Constantinopla. Seu culto, um dos mais 
antigos da Igreja, se espalhou por toda a cris-
tandade do Oriente e do Ocidente. Em quase to-
dos os países, existem igrejas dedicadas a ela, 
e muitas guardam, para devoção dos fiéis, um 
fragmento de suas relíquias. Sua celebração 
ocorre tanto no Oriente como no Ocidente, no 
dia de sua morte, sempre recordada na missa 
do período da tarde, em razão da festa do Natal 
de Jesus Cristo.

Fonte: Pia Sociedade Filhas de São Paulo Paulinas http://www.

paulinas.org.br



dezembro 2019  -   O Católico  I  05

Intenção

O FUTURO DOS MAIS JOVENS (Universal)

Para que cada país tome as medidas necessárias 
para fazer do futuro dos mais jovens uma prioridade, 
sobretudo daqueles que estão a sofrer.

Reflexão
Neste mês de dezembro, o Papa Francisco tem 

como intenção a promoção do futuro dos mais jo-
vens. No mês do Natal, em que celebramos o nasci-
mento de Jesus, o ambiente em que nos movemos 
abre-nos ao futuro e à esperança. Cada ser huma-
no, na sua dignidade de filho de Deus, tem direito 
a condições dignas para crescer, construir o seu 
projeto de vida e contribuir para uma sociedade 
mais justa.

O futuro da humanidade está nas mãos das no-
vas gerações e é a elas que devem ser proporcio-
nados os meios para que desempenhem a sua 
função no mundo e na sociedade, através da edu-
cação, cuidados de saúde e promoção de condi-
ções dignas de trabalho, que possibilitem a esta-
bilidade das suas famílias.

É urgente que as instâncias políticas e econômi-
cas assegurem o futuro, através de medidas que 
privilegiem os mais jovens. Neste mês, somos con-
vidados a rezar por aqueles que têm a capacidade e 
a responsabilidade de assegurar o futuro, abrindo 
aos jovens caminhos que não sejam constituídos 
por obstáculos. Os jovens, hoje, sofrem por causa 
da falta de sentido, da precariedade econômica, do 
desânimo diante do futuro, pois assistem, muitas 
vezes impotentes, à manutenção cega de sistemas 
que põe os interesses do presente à frente das ne-
cessidades e desafios do futuro.

Para isso, é importante que os jovens também se 
sintam implicados nas decisões que tocam o seu 
futuro. Neste sentido, requer-se um exercício exi-
gente de motivação e participação, ajudando os 
jovens a sair de uma certa apatia que caracteriza 
a cultura de hoje e os faça protagonistas da His-
tória. Este exercício começa em casa, nas comuni-
dades paroquiais, nas escolas... Como educadores, 

que acompanhamos os jovens no seu crescimento 
humano e espiritual, que estamos fazendo para os 
motivar a tomar nas mãos a responsabilidade do 
seu futuro?

Oração
Pai de Bondade,
o Natal do teu Filho Jesus
abre ao mundo um tempo novo,
tempo de esperança e de paz.
Nós Te pedimos pelos jovens,
especialmente os que vivem desanimados
nas suas dificuldades e sofrimentos,
que não encontram entusiasmo no futuro,
nem o apoio que necessitam para terem
uma vida digna.
Ajuda-nos a apostar no futuro,
abraçando com amor os jovens de hoje,
para que possam transformar o mundo
que criaste
num espaço de vida e fraternidade
entre todos.
Pai Nosso...

Desafios

- Promover, na própria comunidade, um tempo 
de reflexão sobre os desafios que hoje os jovens 
enfrentam diante do futuro, a nível social, econô-
mico, de educação, etc.

- Implicar os jovens nas decisões que afetam as 
suas vidas, a começar em casa, nas comunidades 
paroquiais, na organização da vida social e políti-
ca. Que espaços de participação podem ser criados 
e como os tornar efetivos?

- Promover um tempo de oração organizado pe-
los jovens, em que eles mesmos sensibilizem a co-
munidade para os apoiar nas suas dificuldades e 
motivar nos seus desejos de um futuro melhor.

Fonte: Rede Mundial de Oração do Papa
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Os casais Ismael Gonsalez, Ana Maria Gonsalez, 
Renato Gouvea Ramalho e Mônica Salvador Lusto-
sa, da paróquia Sagrado Coração de Jesus da dio-
cese de Osasco, estiveram na sexta-feira, dia 01 
de novembro, no Santuário de Nossa Senhora dos 
Prazeres e Divina Misericórdia para apresentar o 
Alpha, uma importante ferramenta de evangeli-
zação que está sendo usada por milhares de pa-
róquias em mais de 65 países ao redor do mundo. 
Cerca de 300 pessoas participaram do evento rea-
lizado no salão paroquial.

Seguindo a metodologia do Alpha, o encontro 
iniciou-se com um momento de fraternidade com 
comida (um lanche comunitário) e, logo após, o 
padre Alberto Gambarini revelou que há algum 
tempo buscava algo novo para a paróquia, e pedia 
a Deus que lhe mostrasse um caminho. Foi assim 
que conheceu o representante do Alpha no Brasil 
e, além disso, soube que o casal Ismael Gonsalez e 
Ana Maria Gonsalez, do Alpha, frequentava o gru-
po de oração do Santuário.

Diante desta confirmação, o padre Alberto apre-
sentou o Alpha ao padre Alexandre Matias e, jun-
tos, discerniram que seria uma boa ferramenta 
para a paróquia.

Os trabalhos para a implementação do Alpha 
no Santuário seguem em 2020, tendo em vista o 
grande número de pessoas que se interessaram 

pelo método e o consideraram uma ferramenta 
importante para um maior engajamento dos ca-
tólicos na paróquia.

O que é o Alpha?

Inspirado na primeira letra do alfabeto grego, “Al-
pha” é o primeiro anúncio da fé cristã, sendo eficaz 
como parte de um programa integral de evangeli-
zação e catequese da paróquia, realizado uma ou 
duas vezes por ano, seguido por um curso ou pro-
grama de acompanhamento.

Além dos materiais tradicionais, o método dispõe 
de uma série de vídeos relevantes e divertidos, cria-
dos e produzidos para atingir o público de todas as 
idades. Cada um dos episódios contém histórias, 
ilustrações e temas interessantes para debate.

Alpha compreende 11 sessões introdutórias a 
fé cristã, projetadas principalmente para pesso-
as que são novas para a fé ou que estão longe da 
Igreja. No entanto, Alpha também pode ser usado 
como um curso de “revisão” para ambos os cató-
licos: os ativos em sua fé e aqueles que se afasta-
ram dela.

Cada sessão inclui um momento de fraternidade 
com comida (almoço, jantar ou lanche), apresenta-
ção de um tema sobre a fé cristã e participação em 
pequenos grupos, com opiniões ou ideias geradas 

pelo tema exposto, onde nenhuma pergunta ou 
opinião é considerada intempestiva.

O conteúdo do Alpha em um contexto católico 
tem o mesmo conteúdo e estilo que em qualquer 
outro contexto. Alpha é uma apresentação inicial 
(e muito eficaz) do núcleo do Evangelho, isto é, o 
Kerygma. Alpha apenas ensina o que as principais 
denominações cristãs concordam e, embora não 
abranja ensinamentos específicos à fé e eclesio-
logia católica, o conteúdo do curso é totalmente 
compatível com ele. Alpha não substitui os progra-
mas de catecismo, e o curso é mais efetivo como 
parte de um programa integral de evangelização 
ou catequese da paróquia.

Alpha recebeu o apoio de muitos bispos cató-
licos, sacerdotes, religiosos e leigos, que estão 
buscando responder a este chamado para uma 
Nova Evangelização. Bispos e párocos têm en-
dossado o Alpha como uma ferramenta para 
suas próprias paróquias e muitas outras têm 
testemunhado que vidas estão sendo transfor-
madas pelo poder do Evangelho.

Segundo o treinador da equipe Alpha Brasil, Cris-
tian Daniel Suárez Posada, mais de 24 milhões de 
pessoas no mundo inteiro já completaram suas 
formações. “O Alpha faz discípulos e as pessoas se 
tornam discípulos quando têm um encontro com 
Jesus e experimentam o Espírito Santo”.
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Organizado por Marcio Paranga e Carlão Nery, o 
Rock Gol Beneficente, que tem como objetivo ar-
recadar alimentos para pessoas carentes, marcou 
presença pelo 11° ano consecutivo em prol daque-
les que mais precisam de apoio.

Neste ano, a ação aconteceu no Mammoth Sport 
Bar, em Itapecerica da Serra – SP, e contou com a 

O grupo Bikelife, composto por um conjunto de 
ciclistas que pedalam todos os dias em passeios lo-
cais e fora da cidade, através do espaço de nutrição 
Herbalife, pertencente a Amarildo Passarini, reali-
zou no dia 13 de outubro uma linda e inspiradora 

presença de oito times que disputaram o campeo-
nato, sendo eles: Amora Container, Green Itapece-
rica da Serra, Padaria SC, Cristal Rock Bar, Bucha 
Records, Rancho do Rock e Retrô House. 

As crianças tiveram diversão garantida com di-
reito a cama elástica, futebol de sabão e touro me-
cânico, mas os adultos não ficaram de fora. No pal-

ação social em prol da creche Menino Jesus.

Localizada no Jardim São Marcos, a creche é con-
siderada a principal ação da Associação Promo-
cional Nossa Senhora dos Prazeres e, atualmente, 
atende de forma gratuita mais de 100 crianças.

co, o DJ Tot’s, Dj Sevilho, DEMARTE, Jorge Maikow, 
Galo Relógio e o Grupo de Risco garantiram alegria 
para todas as idades.

Ao todo, foram arrecadados 350 Kg de alimentos, 
que serão doados à Associação Nossa Senhora dos 
Prazeres, para compor as tradicionais cestas de 
natal das famílias carentes.

O time campeão foi o Mammoth Sport Bar, segui-
do pelo Amora Container e Greens Itapecerica da 
Serra. Mas, todos os envolvidos são considerados 
campeões, por essa atitude que faz, há 11 anos, o 
natal de centenas de pessoas mais feliz.

E não para por aí! No dia 7 de dezembro, será 
realizado o Social Rock 5, evento que arrecadará 
brinquedos para as crianças carentes, no Ran-
cho do Rock, localizado na Rod. Armando Salles, 
376 - Olaria, Itapecerica da Serra – SP, a partir das 
20h00. A entrada fica garantida com a doação de 
dois ou mais brinquedos.

A princípio, o grupo de ciclistas faria mais uma 
longa jornada sob duas rodas, saindo de Itapecerica 
da Serra com destino a Cabreúva, passando, inclusi-
ve, por Pirapora, a mais de 100km de distância.

Porém, incentivados por Amarildo Passarini, o 
grupo formado por Vanderlei, Danilo, Rildo, Adir, 
Joaquim, Fernando, Alex, Lurdinha, Ellen, Ivanildo, 
Ricardo, José (Zé), Celso e Valdeci teve uma grande 
e generosa ideia para dar mais sentido ao percur-
so: cada ciclista deveria doar 12 litros de leite para 
a Creche Menino Jesus.

A doação dos 180 litros de leite foi feita no dia 21 
de outubro. Passarini relatou que “foi muito praze-
roso ver o momento em que foi entregue a doação”. 
A ideia agora é que todos os passeios do Bikelife 
tenham um grande objetivo, como a doação de lei-
te, para incentivar a colaboração com o próximo e 
agregar ainda mais pessoas a essa causa tão nobre.

Evento arrecadou, mais uma vez, alimentos destinados à Associação Promocional 
Nossa Senhora dos Prazeres

A história dos ciclistas que fizeram de um comum passeio, uma ação social que 
ajudou mais de 100 crianças
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Você sabia que o Santuário Nossa Senhora dos Pra-
zeres e Divina Misericórdia tem a relíquia de primei-
ro grau de Santa Faustina Kowalska, apóstola da Di-
vina Misericórdia? Esta relíquia fica exposta ao lado 
do Sacrário, que possui também as relíquias de São 
João Paulo II e do Santo padre Pio de Pietrelcina.

A relíquia, que contém um fragmento do osso da 
santa, chegou do Santuário da Divina Misericór-
dia, em Cracóvia, na Polônia, que abriga o túmulo 
de Santa Faustina desde 1966. O artefato foi tra-
zido ao Brasil graças à Maria Angélica, advogada 
que teve um milagre concedido pela intercessão 
de Santa Faustina.

“Em 2007 eu tive câncer na tireoide, o remédio 

que eu necessitava não existia no Brasil e não havia 
a menor possibilidade de consegui-lo. No entanto, 
com a intercessão de Santa Faustina, eu consegui o 
remédio e hoje estou completamente curada. Por 
isso, em forma de agradecimento, iniciei o processo 
de encaminhamento dessa maravilhosa relíquia ao 
Brasil”, contou Maria Angélica.

Santa Faustina era simples como uma criança, e 
o próprio Jesus apreciava essa virtude, dando-lhe 
a graça para aperfeiçoá-la. De fato, disse-lhe Jesus: 
“quero ensinar-te a infância espiritual. Quero que 
sejas muito pequena, porque, quando és pequena, 
eu te carrego junto ao meu Coração” (Diário de San-
ta Faustina, 1481).
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Faleceu na tarde de sábado, 30 de novembro, o 
padre Haroldo Rahm. Ele teve uma parada cardíaca 
por volta das 12h, não resistiu e morreu na hora. 

Em fevereiro deste ano, padre Haroldo Rahm 
completou 100 anos. Nascido nos Estados Unidos, 
no estado do Texas, no dia 22 de fevereiro de 1919, 
foi ordenado padre jesuíta em 1950 e veio ao Brasil 
como missionário quinze anos depois. Acabou na-
turalizando-se brasileiro em 1986, e fundou várias 
obras no país. 

Uma delas foi o TLC (Treinamento de Liderança 
Cristã), que faz tão bem na vida da Igreja e na vida 
de muitos cristãos, porque promove a formação 
cristã dos que assumem o serviço de liderança. 

Padre Haroldo também foi o grande disseminador 
da Renovação Carismática Católica no Brasil, sobre-
tudo através do livro “Sereis batizados no Espírito 
Santo”. Ele promoveu muitos encontros de “Expe-
riência de Oração” e aplicou um desses encontros 

para sacerdotes. Jonas Abib era um desses jovens 
padres, que, após a celebração da Santa Missa, acei-
tou receber a oração de efusão do Espírito Santo, 
pelas mãos de Padre Haroldo.

“Padre Jonas testemunha que aquele momento 
mudou radicalmente a sua vida, e principalmente 
o seu ministério sacerdotal. Tanto assim, que nós 
podemos testemunhar que padre Jonas se tornou 
um grande líder da RCC, por causa dessa graça que 
ele recebeu”, disse o vice-presidente da Comunida-
de Canção Nova, Padre Wagner.

Em 1978, motivado pelo alcoolismo do pró-
prio pai, Haroldo fundou a entidade filantrópi-
ca “Associação Promocional Oração e Trabalho” 
(APOT), que em 2009 foi rebatizada com seu 
nome pela diretoria, para auxiliar os dependen-
tes químicos. Padre Haroldo ministrou dezenas 
de cursos, recebeu diversos prêmios e possui 56 
livros escritos.
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Nos dias que antecedem o natal parece que se 
instala um clima eufórico de alegria. Acontece 
uma grande sinergia, que une as pessoas em uma 
atmosfera de festa. Cada um do seu jeito se prepa-
ra para celebrar esse dia.

Nas ruas, o que mais se repete é a saudação “feliz 
natal”. Enfim, uma alegria efusiva se espalha pela 
cidade. Às vezes até penso que seria bom se tivés-
semos vários natais ao longo do ano. Mas, qual é o 
motivo de tanta alegria? Por que há tanta música, 
alegria e louvor no natal? 

Uma resposta embasada nas Escrituras seria: 
Primeiro, porque em Jesus Cristo centenas de 
profecias se cumpriram. Segundo, porque se re-
alizou o milagre da encarnação. Terceiro, porque 
o problema do pecado seria finalmente resolvido. 
Com o nascimento de Jesus a esperança voltou, a 
paz foi encontrada e renasceu no coração do ho-
mem o sonho da salvação. 

Como bem disse Ver. Hernandes, “natal é a pro-
clamação embalada nas asas da alegria, anuncian-
do que Jesus é o Salvador do mundo, o Messias 
prometido, o Senhor do universo”. Sendo assim, 
entendo que o natal só traz a verdadeira e dura-
doura alegria quando comemorado com Jesus no 
coração.

Há uma música muito conhecida que tem o títu-
lo “Jesus, a Alegria dos Homens”. Título perfeito. 
Jesus é, de fato, alegria para todo aquele que en-
contra nele o caminho, a verdade e a vida. Repito: 
Natal é motivo de alegria. Todavia, a festa é Jesus, 
a alegria é Jesus, os louvores são para Jesus, os 
abraços, presentes e sorrisos são dados por causa 
de Jesus. É data para agradecer, comemorar e re-
lembrar a magnífica história daquele que deixou 
a glória dos céus para viver aqui na terra. Assim, 
vamos fazer festa, muita festa, mas sem esquecer 
o dono legítimo da festa. Feliz natal a todos!

Edson Dias

“O anjo, porém, lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande alegria, 
que o será para todo o povo” (Lucas 2.10)
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No domingo, dia 24 de novembro, aconteceu no 
Sítio Larilu a confraternização do ECC (Encontro 
de Casais com Cristo), do Santuário de Nossa Se-
nhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. A fes-
ta iniciou-se às 10h com a Santa Missa celebra-
da pelo padre Alexandre Matias e, o padre Lídio 
Sampaio, também participou do evento.

Foi um dia para dar graças a Deus por mais um 
ano, reencontrar os amigos e se divertir com 
toda a família ECC. A criançada se divertiu com 

os brinquedos, tais como: cama elástica, piscina 
de bolinhas, escorregador e com as partidas de 
futebol. Já os maiores que não se arriscaram no 
futebol, disputaram partidas emocionantes de 
truco e dominó. 

“Confraternização maravilhosa, regada de mui-
ta alegria”, “confraternização linda e abençoada, 
parabéns”, “parabéns aos dirigentes pela organi-
zação”...estas foram algumas das publicações nas 
redes sociais após a confraternização.
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