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NATAL 2017            
       
Mais um  ano e voltamos a comemorar o Natal. Como sempre concluímos com a necessidade de refletirmos 
sobre o nascimento de Jesus que veio ao mundo com o propósito de deixar claro o amor de Deus com todos 
os seus filhos. O nascimento dessa Criança... Deus criança, cercado de todos os milagres e ocorrências 
inusitadas , preparados unicamente para mostrar a simplicidade do Divino. Um Deus que nasce numa 
manjedoura cercado da família, pastores e animais. Um Deus que recebe ali, na manjedoura a visita de Reis 
que o buscam  para honrá-lo e adorá-lo. Uma criança...Deus...Rei que ao nascer demonstra a simplicidade 
da vida e do amor. Nesta época do ano costumamos também com a proximidade de um novo recomeço  
efetuarmos listas imensas de promessas a serem realizadas, mudanças de vida e da forma de viver, 
mudanças enfim do nossos modo de ser e de agir. Reflitamos.. vamos usar essa figura da simplicidade e do 
amor  no nascimento de Jesus e adotemos apenas essa mudança para o próximo ano e anos seguintes, 
vamos conduzir a nossa vida com simplicidade e amor a nós próprios, a nossa família, aos nossos amigos, 
aos que não gostamos, enfim ao mundo. 
Vamos refletir que se tivermos essa atitude de amor no coração a vida vai se tornar mais bela e mais fácil 
de ser vivida e vamos energizar com esse mesmo amor todos aqueles que nos rodeiam. 
Eu não gosto de fulano ou fulana, mas o(a) trato com respeito, carinho, amor. Essa energia com certeza 
funcionará como um bumerangue vai e volta com suavidade, não vamos então fazer grandes listas, grandes 
projetos, vamos apenas encher o nosso coração de muita simplicidade e amor a exemplo do próprio 
nascimento do Menino Jesus. 

FELIZ NATAL E UM NOVO ANO REPLETO DE AMOR E SIMPLICIDADE 

                                                           FAACO 
 
OBSERVAÇÃO: O Informativo “Na Quarta” voltará a ser divulgado no dia 10 de janeiro de 2018. 
A FAACO mesmo com os diversos recessos continuará disponível no e-mail jesuinopres1@faaco.org.br e no 
tel. (71) 99968-0304 
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