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62 – Noite maravilhosa!
Estamos celebrando, mais uma vez, o Natal do Menino Jesus,
prezado(a) leitor(a)!

Direcionemos o nosso pensamento àquela maravilhosa noite de

“Silêncio e Paz” quando então foi celebrado o Primeiro Natal...

Natal de Jesus! Manifestação do amor e da bondade de Deus Pai e
do Seu Divino Espírito, anunciados há tantos séculos pelos Profetas,
promessas então reveladas nos Cânticos da Milícia Angelical aos pastores
que vigiavam seus rebanhos nos campos de Belém da Judéia: “Glória a

Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade!”.

Expressando graças a Deus Pai e aos Seus Santos por esta
oportunidade, prezado(a) leitor(a), compartilhamos o texto alusivo ao Natal
que, durante as festividades natalinas do ano de 1977, foi elaborado sob
orientação do Primaz Santo Irmão Aldo.
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“Era meia-noite!
Em seu profundo azul, o Céu cintilava em estrelas fulgentes sob suave luar,
qual manto cravejado de pedrarias...
Decorridos alguns momentos, grande glória raiou na aldeia de Belém de
Judá... Num repente, uma estrela maior surgiu e seu fulgor refletiu fachos de luz
sobre uma pequena estrebaria, onde uma Santa Mãe contemplava, com olhar
sereno de profundo amor, ao filho recém-nascido, deitado em manjedoura...
O feno ungido e iluminado semelhava a fios dourados a acalentar àquele
Santo Menino, envolvendo-o com suave perfume... As palhas do casebre brilhavam
iluminadas pela intensa luz que fulgurava daquele pequeno ser, refletindo o clarão
da linda estrela e emoldurando a bela cena com divindade, nobreza e santidade.
Tudo lembrava a pureza e a alegria, a humildade e o amor...
O vento suave, qual brisa de alento, dobrava a relva ao redor em reverência à
majestade do pequenino ser vindo de Deus!
Tudo se cumpria como havia sido anunciado pelos Santos Profetas: havia
nascido o Menino Deus; o Cristo tão aguardado; o Santo Filho do Altíssimo trazendo
consigo o Reino do Céu e a glória do Pai aos mansos e humildes de coração.
Avisados daquele grandioso acontecimento por Divina Providência, humildes
pastores ali chegaram para reverenciar e adorar ao Santo Menino e expressar
graças a Deus Pai pela vinda do Messias!
Da singeleza, da pobreza e de sublime nobreza surgia o Rei dos Reis, o
Príncipe da Paz, o Redentor, Salvador e Divino Mestre; o Filho do Altíssimo, perfeito
e eterno exemplo de humildade, de simplicidade, de amor e de santidade!”
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Prezado(a), leitor(a)! Devemos esses singelos fatos e circunstâncias
que inspiram amor e bondade, às providências divinas e àquela jovem, bela,
pura e imaculada, chamada “Maria” que, ao receber a visita do Anjo
Gabriel, se prontificou, com fé e humildade, em ser a Mãe do Messias
prometido dizendo: “Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim

conforme a sua Palavra!”
Expressemos louvor a Deus Pai e ao Seu Divino Espírito por haverem
enviado o Filho Amado, o Primogênito da Criação Divina, com a missão de
remir e salvar a tantos quantos puderem aceitá-Lo com verdadeira fé!
Exaltemos ao Nosso Senhor Jesus; externemos ações de graças à Sua
Santa Mãe Virgem Maria e sejamos reconhecidos à Santa Vó Rosa e ao
Santo Irmão Aldo, Santos de Deus do tempo presente que, cumprindo
sagrada missão, fazem valer na vida de tantos quantos n’Eles confiam, bem
como daqueles que também haverão de crer e confiar, os benefícios da
vinda do Messias prometido e do Seu glorioso Natal!
Nós desta Igreja Apostólica, desejamos um feliz e abençoado Natal
para Você e para a sua família prezado(a) leitor(a); que a paz da primeira
Noite de Natal se faça presente em sua vida e que a graça divina envolva a
sua alma e o seu lar com a alegria dos Céus, hoje e sempre!
-/-

SP., junho/2018 - Ane e Germano Keppler

Rua Baguari, 158 - Tatuapé - São Paulo - SP – CEP 03084-900 – Fone (11) 2941-7066 – (Copyright © desde 1954)

www.igrejaapostolica.org

www.horamilagrosa.org

3

