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Gen*u*,u §0 d* d.exs,nthro da 7§8L,

Carissima fu,rnd.

Contemplanos Jesus nq sua hwnild.e eondigdo de menino em

bragos da md.e numa desqjeitada moradia parad os sem teto, ndo

obstante é o Ei,Lho de Deus.

Jesus é a gldria do Par), perfeita gl6r'ia d.o Pai, é seu

esplendor,, sLLa toz, seu pensamento, sua manifestagA.o. Imagem

perfeita atv,aués da qual o Pai se erpressa, grita toda a sua

felicidnde" tudo aquilo que ELe é e qtrcT. E' a expressd.o do

onor do Pai, en Jesus conhecemos e recebemos o amor do Pai
que uitse gerando uida, wna oida que enuolùe os ?tomens até a
uiria eterna.

Jesus é a gl1ria do Pai, o Pai ndo sev'ia tal sem o Fi-
Lho, Sdo JoA.o dtz: t't)imos a stia gl1ria,eomo a gllria do rJni-.
gànito do Patl, chet.o de graga e de uev'dadet'. Esta gllria e

uida que o Pai man'tfesta no Ltnigirtito é graga e uerdade.

Erperimenta estar diante de Deus deseiando ardentemen-
te que ELe te faga compveetnder que eosa é a gtaga e a uerda-
d.e. Deira penetnaz' ern ti a Luz do Unigànito, ùnica man'tfes-
tagAo do Par. A gràga e ct oerdade sA.o eomo d Linfa, como o

sangue d.a uida de Deus, daquela uida que o Pai nos presen-
tecu no lJnigàn'tbo feito ca.?ne; gva7a e uerdade sdo a su,t

gL6r,ia.

Esta uidq, esta gva7a e uerdnde, esta gl6r'ta do Pai
cy,eseeyd dentrc, de ti e dentnc d.e mim?

1bser'»al;e elguma uez utna planta posta a ttiup-n em um

uaso e em um ambiertie que nA.o 6 rLatural prtra elct?

Quanto cui.dado ner:essita par crescer! )potunamente tu deues

clar: an,, sol, à.gua, culor e frio. A uiaa dela depende d"a

tua. atengdo.

A graga e a uenr)a.de, rt gldria do Pai, esta uida de Deus

que o Unigànito p6s no teu aoragao necessita uiuev' e crte$cer'
resistir o impacto das deficiàncias tuas e dos outt'os, resis-



tit, a d.oy e a caLunid.ade. Deina-a sob o sol da conternplagd.o'

tod.os os dias dà-Lne a àgua da conuersdo, o caLoy do antor fra
terno, o cr puvo da retiddo e da boa oontade.

A tua "gl6ttia d.o Pai, resistirà sem perder as f6llns?
Deioa'a sob o oLhar d.e Maria Santissimd. E, por que ndo' ps

dir ajuda às tuas irmd.s? Aeeita que te adoettam dos teus er
ros e ornissdes, paya que ndo desapa0e§a de ti o esplendnr
da g*aga e da tseyda.d.e que o Unigànito p6s no teu co,agd.o.

Este é o meu augut'd d.e Ano Nouo para ti'


