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Palavra de Vida do Mês de Dezembro de 2019

“Esta é a vontade de Deus: a vossa santificação; que eviteis a impureza.” (1Tess.4,3)

Dezembro é o último dos doze meses do ano. Neste mês, aconteceu o Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Nove meses antes, deu-se a Encarnação do Verbo
(Palavra Eterna) de Deus Pai na Virgem Maria, por obra do Divino Espírito Santo. A Virgem
Maria Imaculada, acolheu em seu ventre de Virgem, o Filho de Deus. Neste mês, ajudados
pela liturgia do Advento e pela Liturgia do Natal de nosso Divino Salvador, vamos cultivar
a nossa santificação. Vamos tirar, com a ajuda do Sacramento da Reconciliação, a impureza
de nossos pecados. A nossa santificação é o que Deus quer e para que isto aconteça vamos
lutar para evitarmos toda impureza. Esta é a vontade de Deus.

Se assim fizermos, vamos crescer em nossa santificação. E é esta a vontade de Deus.
Vamos fazer do Advento um tempo forte de oração pessoal. Vamos cultivar também a oração
com a nossa família. A oração do terço com a meditação dos Mistérios, por exemplo. As
televisões católicas poderão contribuir com alguns programas: Rede Vida, TV Aparecida, TV
Pai Eterno, TV Canção Nova...

Fazer a vontade de Deus é  um dos pontos da nossa Mística.  Quando rezamos a
oração “Pai Nosso...” lembrando-nos que foi Jesus que nos ensinou, sentimos o grande poder
desta oração; sem dúvida a oração mais rezada no mundo e em quantas línguas! A maioria
dos católicos aprendem a arte da oração, a partir do Pai Nosso. Para muitos cristãos é a única
oração que sobe de seus corações ao Eterno Pai. É a oração ensinada por Nosso Senhor Jesus
Cristo. Nela encontramos manifestações de adoração, louvor, ação de graças, e pedidos de
bens, para o corpo e para a alma; desde o pão de cada dia até a força para lutarmos contra o
mal.  As  crianças  quando  são  ensinadas  com  uma  boa  catequese,  rezam  com  piedade
comovente o Pai Nosso e, grande confiança.

O Papa Francisco respondeu às perguntas que um sacerdote, Padre Marco Pozza lhe
fez na Casa Santa Marta,  no dia  04 de Agosto de 2017 pela  TV 2000. Desta  entrevista
resultou uma reflexão inédita sobre a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. O Pai-
Nosso é a oração que resume todas as outras; é aquela que o próprio Jesus deixou para seus
discípulos em resposta ao seu pedido. “Ensina-nos a rezar.”
 Das respostas do Papa Francisco ao Padre Marco Pozza, teólogo e capelão do Presídio de
Pádua,  naquele  dia  04  de  Agosto  de  2017,  resultou  um livro  cheio  de  ensinamentos  e
motivações para a nossa oração e santificação. O título do livro é “Papa Francisco.”

“PAI NOSSO que estais no Céu, 
santificado seja o vosso nome...!”

Jesus veio do Céu para nos ensinar o amor providente e misericordioso de Deus.
A oração que Jesus ensinou aos apóstolos continua sendo ensinada, nos dias atuais, a quem
tem sede e fome de Deus. Sejamos eternamente gratos a quem nos ensinou esta oração de
Jesus e aproveitemos as oportunidades que a vida nos oferece, para ensiná-la a muitos que
ainda não a conhecem. É o mais valioso e bonito presente de Natal!
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