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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of Nativity 2017 

 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus Amém. 

 

Que Sua graça e bênçãos sejam concedidas a nós, de agora e para sempre, Amém. Que vocês 

fiquem saudavéis neste ano de 2017 e todos os anos, e durante a gloriosa festa da Natividade em 

7 de janeiro, de acordo com o calendário oriental, que é Kiahk 29, de acordo com o calendário 

copta. De fato, ao celebrarmos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe alegria 

para o mundo, continuamos lembrando de nossos filhos e filhas os mártires que recentemente 

ofereceram suas vidas no evento da Igreja de São Pedro. Nosso Senhor Jesus Cristo os concedeu 

para celebrar esta festa e este ano com Ele no céu. Nós nos lembramos com toda a bondade. 

Oramos por nossos feridos, para que Cristo complete sua cura e restaure sua saúde para que eles 

possam se juntar a nós em breve. 

 

Na festa da Natividade, há muitas contemplações. E desde que o Deus criou o homem e o coroou 

sobre o reino do mundo, representado por Adão e Eva. O homem viveu na terra e o número de 

seres humanos se multiplicou, e o homem viveu pelas virtudes que apareceram e floresceram. 

Virtudes de cooperação, amor e lealdade apareceram; Mas também algumas fraquezas humanas 

surgiram. Ao longo da existência humana na terra e da extensão da penetração do pecado em 

nossa vida, e com as imagens do pecado, das fraquezas, dos conflitos e da violência, o homem 

esqueceu uma das virtudes mais importantes da vida que é a virtude de olhar para o céu. É 

incrível que todas as pessoas podem ver o céu em todos os lugares e não há nenhum ser humano 

que não tenha visto o céu, mas o que é mais surpreendente são as diferentes reações de uma 

pessoa para outra. Alguns não se importam com o céu, alguns encontram refúgio nela, e outros 

se refugiam lá. Há muitas pessoas que ignoram o céu e outros que olham para o céu 

constantemente. 

 

Na história do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, encontramos essa virtude manifestada 

na vida de muitas pessoas. Na vida de nossa mãe, a Virgem Santa Maria, quando ela foi 

oferecida no templo, ela estava constantemente olhando para o céu; Ela viveu uma vida de 

louvores e orações. Quando o anjo lhe apareceu com as boas novas, concluiu seu diálogo com ele 

declarando: " Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra ". Essa virtude 

aparece em sua obediência, que se entrelaçou com humildade. Também os pastores simples, que 

cuidavam de seus rebanhos, olhavam para o céu no meio da noite. Eles viram o anjo que 

anunciou as grandes boas-novas para eles e para todas as pessoas. Eles foram em seu caminho 

para ver o bebê que estava envolto em panos na manjedoura Também os magos, cujo trabalho 

era observar o céu, estavam constantemente observando as estrelas, tentando identificar a estrela 

superior que eles sabiam de acordo com seus livros e ensinamentos. 
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Quando viram essa estrela, perceberam que o Senhor da verdade viera ao mundo. Eles olharam 

para o céu, para esta estrela. Eles viajaram uma longa jornada do país do Extremo Oriente para 

Belém. A estrela os guiou, ficou com eles e revelou-lhes a localização do recém-nascido Rei dos 

judeus. O mesmo ocorreu com o velho Simeão, que tinha mais de 300 anos. Nossa mãe a Virgem 

Santa Maria e São José o carpinteiro levaram o menino Jesus, para cumprirem as prescrições da 

Lei a respeito dele. Simeão carregou o bebê Jesus em seus braços. Ele foi um daqueles que 

traduziram o Antigo Testamento da Bíblia Sagrada do hebraico para o grego. Ele disse este 

versículo famoso: "Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em 

paz. Porque  meus olhos viram a tua salvação". Há também outro exemplo, Ana, a profetisa. Ela 

era viúva, e tinha vivido com seu marido por sete anos, e era uma viúva de aproximadamente 

oitenta e quatro anos. Ela ficou no templo orando e louvando noite e dia enquanto seus olhos 

estavam fixos no céu. 

 

São exemplos e exemplos da história da Natividade. Todos olharam para o céu. Talvez haja uma 

pergunta agora: Qual é a importância de olhar para o céu? Não há dúvida de que olhar para o céu 

tem um grande benefício na vida do homem. 

 

1) A pessoa que olha para o céu olha para o Criador Todo Poderoso, que criou o universo e todas 

as suas criaturas. Ele olha para sua fonte, que é o céu. Ele olha também para o seu destino, que é 

também o céu. 

 

2) Aquele que olha para o céu; Ele olha para a luz. Não me refiro à luz materialista, como o sol 

ou as estrelas. Ele olha para a luz interior ou espiritual, que é a luz do coração. Quando o homem 

tem um coração iluminado, e vive na luz, ele pode viver com sucesso todos os dias. 

 

3) Olhando para o céu é estar olhando para uma vida contínua de paz. Está escrito: " Bem-

aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus". Quem olha para o céu, recebe 

a paz do Rei da paz. Esta paz habita em seu coração. Se o homem fizesse isso, ele seria dotado 

desse personagem. Ele se tornaria um pacificador em todos os lugares. Aquele que olha 

constantemente para a terra, persegue a violência, a guerra, os conflitos e os terrores. 

 

4) Além disso, quem olha para o céu, olha para a alegria contínua. A alegria celestial é gloriosa, 

contínua e eterna. Não está associado com amargura. A alegria terrestre parece excitante, mas é 

breve e temporária. A alegria terrena é muitas vezes associada à amargura. É por isso que é 

facilmente esquecido. Quem recebe a sua alegria do céu e olha para o céu continuamente, vive 

em tal alegria. 

 

5) Talvez um dos benefícios mais importantes que um homem ganha quando olha para o céu é 

um apego aos santos. O céu é a morada dos santos, dos justos e dos irrepreensíveis, que viviam 

em santidade. Estamos ansiando por aqueles que viveram em santidade, e lembrem-se de todos 

os santos do céu que intercedem em nosso favor. Esta intercessão estimula e nos motiva a 

aumentar nosso anseio pelo paraíso 

 

Olhar para o céu é uma virtude viva que pode mudar constantemente nossas vidas. Uma das 

coisas bonitas que começamos o novo ano de 2017 é a forma do número 7 em árabe, que aparece 

como braços abertos para o céu, como se alguém está levantando os braços para o céu, 

procurando-o. Se o céu está presente na vida do homem, ele se tornará bem-sucedido. Sempre 

oramos diariamente várias vezes e dizemos: "Assim na terra como no céu". 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parabéns a todos. Felicito a todos os pais metropolitanos, os bispos, os sacerdotes, os diáconos, e 

todo o clero, todas as congregações, juntas da igreja e comitês. Parabenizo todos os servos. 

Felicito todos os jovens e todas as famílias em todas as nossas igrejas que celebram esta festa 

neste tempo. Felicito todas as crianças e jovens. Oro para que Deus nos conceda graça e sustento 

este ano. Eu vos transmito saudações e amores da terra do Egito, a terra de São Marcos Apóstolo 

e Evangelista, que pregou a fé de Cristo a todo o nosso país. Que vocês permaneçam saudavéis 

este ano e todos os anos. Desejo-lhes todas as bênções do Bebê da manjedoura, para lhe conceder 

alegria, paz e esperança sempre. E toda glória e honra seja para Deus  agora e para sempre. 

Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


