COMUNIDADE BOM PASTOR

“O coração bate mais forte”
Amados irmãos e irmãs, estamos chegando ao Natal mais uma vez e todos a postos para celebrá-lo.
O mês de dezembro até parece ser uma janela que se abre no tempo e a cada ano e descortina um
novo horizonte trazendo uma lufada do vento que renova a esperança, não é mesmo?... Esse é o
horizonte que todos estamos ansiosos por ver e viver.
Mesmo que estejamos dentro de um mundo tão conturbado e injusto, os corações começam a bater
mais forte porque... chegou o Natal!... As preparações, a expectativa, a chegada do grande Dia que o
Senhor fez para nós (Sal. 117,24) nos impele para além do que vivemos.
Alguns de nós, comprometidos com a fé, procuramos viver o que representa esse tempo de celebrar.
Sabemos que estamos renovando a alegria da Salvação porque o Natal recorda os momentos
sublimes da chegada do Nosso Salvador ao mundo.
No entanto, mesmo que as luzes, já começando a brilhar nos lares e em todos os lugares, não
estejam celebrando o Menino da Manjedoura, refletem o amor que vai palpitando mais forte nos
corações. Parece que todos querem dizer: chegou a Luz do Mundo! E com certeza o Menino que é a
Luz e traz o Amor se alegra por ver os “homens de boa vontade” celebrando o Seu tempo. Dizendo
com o brilho de suas luzes: é Natal!
Para nós, Comunidade Bom Pastor, a chegada do Natal é momento de dupla felicidade. É tempo de
louvor e gratidão, pois o Senhor Nosso Deus escolheu o Advento - o tempo da espera e preparação
cristã para o grande Dia - como tempo propício para fazer nascer esta obra que tem o Seu nome:
”Bom Pastor”.
Todos os anos recordamos que no dia 1º de dezembro de 1975 estávamos reunidos pela primeira vez
em oração, sem imaginar que o Senhor não só acolhia nossa oração como plantava ali – na primeira
segunda-feira do Advento - a semente dessa Obra que hoje a Igreja bondosamente acolhe e abençoa.
Celebrando esse belo tempo, elevamos nosso coração a Deus agradecendo por todos os irmãos e
irmãs que já foram a Ele, pelos que chegam até nós e os que estão conosco lado a lado construindo a
obra de Deus. Pedimos a Jesus, que veio se fazer nosso Bom Pastor, que derrame a plenitude de Sua
Luz nos seus corações e de suas famílias, preparando-lhes um Novo Ano transbordante de Sua
presença a cada dia.
A você, amado irmão e irmã,
Um Santo e Feliz Natal!
Um 2012 repleto das bênçãos de Jesus - o Bom Pastor Amado!
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