DIA 23/12/2001 – ENCENAÇÃO DO NASCIMENTO DE JESUS
Há mais de 2000 anos atrás havia uma cidadezinha da Galiléia,
chamada Nazaré. Morava nessa cidade uma virgem de nome Maria e
ela era prometida como esposa a um carpinteiro chamado José.
MARIA – Agradeço Senhor Meu Deus pela água e pelo alimento que
deste a mim e a todos os necessitados, em mais um dia de vida.
Graças Te dou Senhor, pelo ar que respiramos, pelo perfume que
exala das flores, pelo cantar dos pássaros e por tudo que vem de Ti.
Dudu – Estava Maria louvando quando uma luz inundou o lugar.Era o
anjo Gabriel, que havia sido enviado por Deus. Maria ficou com medo.
O anjo percebeu e lhe disse:
ANJO - Ave! Cheia de graça.
DUDU – Maria Perguntou
MARIA – Porque me chamas Cheia de Graça?
ANJO – Porque és realmente cheia de graça. Trago-te uma notícia
vinda do altíssimo
MARIA – Uma grande notícia vinda do altíssimo?
ANJO – Você Maria, foi escolhida pelo Senhor. Conceberás um filho
e quando ele nascer lhe darás o nome de Jesus.
MARIA - Como terei um filho se sou virgem.
ANJO - O espírito Santo virá sobre ti. O altíssimo te envolverá com
seu poder e darás a luz ao Filho de Deus.
MARIA – Quer dizer que o filho que conceberei será o Salvador tão
esperado pelo povo.
ANJO – Sim, você foi escolhida!

MARIA – Meu Deus como é grande a tua misericórdia. Eis aqui a tua
serva. Faça-se em mim segundo as tuas palavras.
DUDU– O anjo retirou-se e Maria foi visitar sua prima Isabel e lá
chegando louvou o Senhor.
Magnificat
DUDU – Após ter regressado para sua casa em Nazaré Maria
continuou dedicada aos afazeres do lar. Certa vez, durante uma visita
seu noivo José notou que algo diferente estava acontecendo com
Maria.
JOSÉ - Parece que Maria está grávida! O que devo eu fazer para tirar
essa dúvida. As pessoas já me olham como se quisessem me acusar.
Não seria mais justo pedir explicação a ela do que continuar me
deixando torturar por essa dúvida. Senhor, não permitas que eu faça
mau juízo de uma pessoa que a mim sempre me pareceu acima de
qualquer suspeita.;
DUDU - Enquanto assim pensava, um anjo do Senhor lhe apareceu
em sonhos e disse:
Anjo – José Filho de Davi, não temas receber Maria por esposa pois o
que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará a luz um filho,
a quem porás o nome de Jesus porque Ele salvará o seu povo de
seus pecados
DUDU – Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor
Deus falou pelo profeta: Eis que a virgem concebera e darás a luz um
filho que se chamará Emanuel que quer dizer “Deus conosco”.
Despertando , José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e
recebeu Maria como esposa em sua casa.
DUDU – Naquele tempo o Imperador de Roma ordenou que todos se
alistassem em sua cidade de origem.
JOSÉ – Maria , devemos viajar até a Judéia.
MARIA – Como José? O nenê está para nascer, a viagem é longa e
perigosa.

JOSÉ – Eu sei Maria, mas é ordem do imperador. Somos de Belém e
precisamos ir até lá.
DUDU – O casal chegou na cidade de Belém. Era noite e estavam
muito cansados.
JOSÉ – Está vendo Maria, finalmente chegamos.
MARIA – Graças a Deus José. Mas estou preocupada.
JOSÉ – Com o que Maria?
MARIA – Haverá lugar para nos acomodar?
JOSÉ – Vou procurar
DUDU - José e Maria não encontraram lugar e se acomodaram numa
gruta que servia de estrebaria.. E Maria estava para dar a luz de uma
hora para outra. E foi isso que aconteceu:
O menino Jesus nasceu naquela noite. (choro de nenê) - Deus
mandou os anjos avisarem os pastores sobre o nascimento do
Salvador. E os anjos cantaram:
ANJO – Glória a Deus nas alturas e Paz na terra aos homens de boa
vontade.(Ao príncipe da paz nº 2 cd paulinas)
DUDU – Jesus nasceu fora da cidade porque não havia lugar para
eles. Ele iluminou aquela noite com a sua luz e encheu-a de paz. Os
pastores o reconheceram naquele menino humilde o Salvador. Neste
Natal procuremos Jesus com humildade para que Ele também nos
encha com sua luz e a sua paz.

