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Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo 
 

No dia do Natal a Igreja Ortodoxa canta um hino 

composto por São João Damasceno, que diz: 

 “Hoje Cristo nasceu em Belém da Virgem Maria; 

hoje aquele que é eterno tem início na encarnação do 

Verbo; as potências celestiais se encantam, e a terra se 

alegra com a humanidade. Os magos entregam os 

presentes, os pastores anunciam o milagre. E nós, fiéis, 

clamamos sem cessar junto com os santos e anjos do céu, 

dizendo: 

 Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, para os 

homens a benevolência.” 

 

- Reverendíssimo irmão no Episcopado, Dom 

Romanós, 

- Reverendos Padres, 

- Digníssimos conselheiros e comendadores de nossa 

Igreja Antioquina, 

- Queridos fiéis. 
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 Pela força da graça do nascimento de Jesus Cristo, o 

Filho Único de Deus Pai, nos é concedida, uma nova 

relação espiritual, uma nova relação entre o Criador e suas 

criaturas, entre o Céu e a terra. 

 É por isso que a encarnação do Verbo Eterno deu 

início a uma nova era, ao novo testamento, a nova aliança 

de Deus com a humanidade. 

 No Natal Deus olha para o íntimo de cada um de 

nós, por isso somos chamados a transformar nossos 

corações em grutas para acolher o seu Filho. 

 Em seu sentido profundo, o Natal é a festa do amor 

divino para com os seres humanos, pois o nascimento de 

Jesus Cristo é exatamente a melhor expressão desse amor 

paterno. 

 Nesta festa do amor, devemos, portanto, viver o 

verdadeiro amor, aquele que vem de Deus, e não permitir 

que ele deixe nossos corações. 

 Infelizmente, nestes dias em que turbulências 

atingem todo o mundo, no campo da política, na economia, 

na área social e na religião a mente e o coração de cada 
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pessoa se enchem, por várias razões, de preocupações e 

pensamentos terrenos, que nos afastam de nosso criador, 

assim, nesse Natal, devemos nos lembrar que, apesar disso, 

é necessário que deixemos lugar em nossa vida mesmo que 

pequeno, para Deus e seu Filho Jesus Cristo que desceu 

dos Céus para nos salvar. 

 Queridos, 

 O Senhor Jesus, que nasceu em nosso mundo e se fez 

homem, deve ter entre nós, em nossas vidas e em todas as 

nossas ações diárias, um lugar digno.  

Tudo que ele fez desde seu nascimento até sua 

ressurreição, o fez por nós e para realizar nossa salvação e 

nos elevar da terra para o Céu, e da tristeza e morte para a 

alegria e vida verdadeiras. 

Todas as vezes que nós celebramos a festa do 

nascimento do Senhor Jesus Cristo, devemos redescobrir 

como e quanto são grandes seu amor e sacrifício pelo 

homem, criado à imagem e semelhança de Deus. 

Antes de dirigir a todos meus votos de Natal, quero 

informar que recebemos uma mensagem de nosso Patriarca 
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João X para este tempo natalino, dirigida a todos os fiéis do 

Trono Antioquino, tanto no Oriente como na diáspora, e os 

pontos principais dessa mensagem patriarcal serão lidos 

para nós pelo Arquimandrita Dimitrios, assim que 

encerrarmos estas nossas palavras. 

Finalmente, 

Nesta feliz e abençoada ocasião, juntamente com o 

venerável Clero e com os conselheiros desta Arquidiocese, 

desejamos a todos vocês e seus familiares a paz e o amor 

divinos, com muita saúde e prosperidade para o novo ano 

de 2017, rogando ao Menino Jesus que os abençoe com 

abundância. 

Que a paz que nasceu com Jesus, a sabedoria dos 

magos  e o amor de Deus Pai, estejam com todos! Amém. 

 

Dom Damaskinos Mansour 

São Paulo, Natal 2016 


