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A Encíclica Papal da Gloriosa Festa da Natividade
Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus, amém.
No início do ano novo 2019. Eu parabenizo os todos pela Festa da Natividade Glorificada. Desejolhes toda a bondade e bênção em todos os lugares. Eu envio meus cumprimentos pessoais sinceros,
bem como aqueles de todas as igrejas no Egito. Envio para todos os metropolitanos, bispos, Todos
os clérigos, diáconos, servos, Dignitários, os membros do conselho da igreja, todos os jovens,
Assim como todas as congregações e todas as crianças, E a todas as nossas igrejas coptas em todos
os continentes do mundo: América do Norte, América do Sul, Europa, África, Ásia e Austrália E
em todos os lugares com aqueles que estão celebrando a Gloriosa Festa da Natividade de acordo
com o Calendário Oriental.
Depois que Deus criou o homem, Ele desejava que ele fosse um homem completo, vivendo uma
humanidade perfeita e Ele concedeu-lhe diversos talentos. No entanto, o homem aceitou o pecado,
quebrou o mandamento de Deus e viveu nas trevas. Nós nos referimos a essa escuridão como a
“escuridão espiritual”, na qual o homem vivia. E depois que ele foi criado para desfrutar da
liberdade, amor e ordenança de Deus; O homem escolheu viver em ociosidade, desespero e pecado.
Onde ele perdeu a esperança e viveu em frustração. A partir daí, o pecado se expandiu e se espalhou
para o mundo inteiro. Como está escrito na Bíblia sagrada, “ todos pecaram e estão privados da
glória de Deus.” (Romanos 3:23). E com a queda do homem, A criação perdeu o que era mais
importante, a sua humanidade. E muito lentamente, através das gerações, o amor que estava
enraizada na humanidade secou. Deixando um vazio causando ao homem uma grande carência de
amor. Esta carência de amor resulta nele um grande vazio apesar de grandes avanços na
comunicação em todo o mundo.
Qual é o remédio?
O remédio é o amor. Para alguém, o amor próprio, restaurar o amor mais uma vez. Nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo se encarnou, como lemos na Bíblia Sagrada: “Pois Deus amou de tal forma
o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele acredita não morra mas tenha
a vida eterna ” (João 3: 16). O Senhor Jesus Cristo veio dar gentileza, bondade e amor. Seu
propósito era restaurar o homem mais uma vez para sua humanidade e. Não poderia ter havido
nenhuma outra maneira do que para o próprio Deus, para estar conosco. Então Emanuel, “Deus
está conosco”, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Deus não enviou um anjo ou um arcanjo ou um profeta. Ou um político ou um embaixador, mas
veio a Si mesmo. Ele veio porque Deus ama verdadeiramente o homem, pela ação e não por
palavra. Por isso, todo ano celebramos a Festa da Natividade, E nesta ocasião se renova Como
vamos renovar a aliança com Deus, que saiu do seu amor, oferecendo amor a todos.

Na gloriosa Natividade, vemos Ele amando a pequena aldeia de Belém, E Ele ama a grande cidade
de Jerusalém. Nós o vemos amar os pastores esquecidos entre um mundo lotado. E, ao mesmo
tempo que vê-Lo amar os magos, Aqueles que viveram em um lugar longe da Judéia e de
Jerusalém. Ele ama o pobre e a órfã Virgem E Ele também ama a mulher viúva, a profetisa Ana.
Ele ama José, o Carpinteiro, o ancião justo, que guardou o mistério da Encarnação. E ele também
ama Simeão, o ancião nobre, que aguardava a vinda de Cristo. Porque Deus amou a humanidade
em sua totalidade e Ele veio para saciar-los de seu amor agora ausente; O homem precisava desse
amor, a fim de ser restaurado mais uma vez a sua humanidade.
Assim, na festa da Natividade gloriosa, Deus envia o Seu Amor para você e para todos os seres.
Ele envia-lhe este amor e diz-lhe que Deus não está longe de você. Ele diz a você que Deus nunca
se esquece de você. Ele diz a você que Deus não odeia o homem, Pelo contrário, Ele odeia o pecado
do homem. Mas, como para o próprio homem, que ele ama. Ele procura por todos os seres. Ele
veio para que Ele possa enchê-lo com toda a esperança, a alegria, e dar-lhe uma voz de exaltação.
Através do Seu amor, Deus retorna ao homem a sua humanidade.
Portanto, meu amado em todos os lugares, tenha cuidado para que nada possa esfriar o amor em
seu coração. Esteja consciente de que o seu coração está sempre aquecido com o amor que Cristo
lhe oferece. Saiba que as situações atuais com as quais lidamos, e os vastos meios de comunicação
presentes em todo o mundo, fazem parecer que vivemos em uma pequena aldeia. Por causa do uso
freqüente de dispositivos, o amor no coração do homem murchou e Muitas fraquezas aumentaram
no homem. Suas fraquezas em seu relacionamento com os outros, Em seu amor aos outros, e no
seu amor para a vida. Nós achamos que o mundo aumenta em violência, crime, terrorismo,
disfuncionalidade familiar, e em vários níveis de imoralidades. Tudo isso aconteceu por causa da
falta de amor no coração do homem. A festa da Natividade é uma oportunidade e uma mensagem
para cada um de nós, Para vir e ser cheio deste amor. Como Nosso Senhor Jesus Cristo disse no
Sermão da Montanha, Felizes os que têm fome e sede de justiça, Porque serão saciados ”
(Mateus 5: 6).
Quero parabenizá-lo meus amados para esta festa e a alegria da gloriosa Natividade. Lembramonos de nossos mártires amados, que também se alegram com a sua presença no céu. Também nos
lembramos aqueles que estão feridos e oramos por sua cura, Oramos pela paz de todo o mundo,
Para o nosso país Egito, Para cada pessoa, em cada igreja, e para cada serviço. Oramos para que
Deus envia essa alegria a todas as pessoas. Como a música da Natividade Sagrada diz, "Glória a
Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados!"(Lucas 2:14).
As minhas saudações e os melhores votos a todos vocês. Desejo-lhe dias abençoados neste novo
ano, Que a alegria da Natividade encha os seus corações, para que vocês possam transmitir essa
felicidade e amor a todos e para todas as comunidades em que vivem. Que Deus abençoe suas
vidas e abençoar todas as obras das suas mãos. Para nosso Deus seja toda a glória, honra, agora e
para sempre. Amém.

