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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. 

 

Quero parabenizá-los, meus amados, por este novo ano 2020 DC, e, para a festa 

da gloriosa natividade, em que damos as boas vindas ao nascimento de nosso 

Senhor Jesus Cristo, Que foi encarnado para a salvação da humanidade. Parabenizo 

todos os amados em todas as dioceses, e em todas as Igrejas Coptas Ortodoxas em 

todo o mundo. Parabenizo todos os metropolitanos e bispos, todos os sacerdotes, 

diáconos, leigos e todo o povo copta. Também parabenizo os jovens, as crianças, 

os rapazes e os idosos. Eu desejo a todos um feliz ano novo.  

 

Nós celebramos a gloriosa festa da natividade anualmente  De acordo com o 

calendário Gregoriano e lembra-se de muitas narrativas. Das cenas da natividade, 

quando os Magos vieram do Oriente, eles apresentaram três presentes. Esses três 

presentes representam a vida do homem. Sua vida tem ouro, mirra e incenso. Mas 

no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e seus eventos, Deus nos oferece 

três presentes. Deus nos dá muitos presentes que vemos nos eventos da gloriosa 

natividade. Esses dons são oferecidos à raça humana por Deus a fim de restaurar 

a humanidade para o gênero humano. A humanidade que está ligada pelo gênero 

humano é tão preciosa. Em toda festa da natividade, lembramos de três temas que 

vou explicar.  

 

O primeiro, a humanidade é realizada quando as pessoas vivem em amor. Quando a 

pessoa vive, pratica e apresenta esse amor, torna-se uma maneira de alcançar 

sua humanidade. Gostaria de lembrá-lo com certa cena que amamos. É a cena do 

pastor que mora nos campos, vigiando seu rebanho à noite. Eles estavam vivendo 

uma vida muito simples e humilde. No entanto, eles estavam vivendo no amor, 

amor ao rebanho e amor à humanidade. Deus confiou que eles seriam os primeiros 

a receber as boas novas da natividade. O anjo apareceu e os parabenizou dizendo: 

" Eu anuncio para vocês a Boa Notícia, que será uma grande alegria para todo o 

povo. ”  (Lucas 2:10). Esses pastores viveram e apresentaram amor. Quando 

receberam a mensagem do anjo, correram para a manjedoura em Belém. Eles ficaram 

tão felizes quando viram o bebê na manjedoura. Eles expressaram seu grande amor 

por esta visita. Para nós, essa foi uma lição de expressar amor. O homem viverá 

esse amor sempre.  
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O segundo presente é visto na visita dos Magos. Os Magos eram estrangeiros que 

vieram especialmente do Extremo Oriente. Eles eram especialistas em astrologia. 

Quando eles encontraram essa estrela distinta, eles perceberam que era um sinal 

para o nascimento de Deus da verdade. Eles eram benevolentes. Aqueles magos 

eram sérios. Com grande determinação, eles encontraram o local do nascimento de 

Cristo através da orientação da estrela. Eles ofereceram coisas boas. Eles 

vieram do extremo oriente, encontraram o rei, alcançaram o manjedoura, e 

ofereceram os seus presentes. Eles queriam fazer coisas boas e queriam ser 

benevolentes. Eles estavam tão animados quando vieram e visitaram o bebê e 

quando eles ofereceram seus presentes de ouro, incenso e mirra. Mas nesta mesma 

cena, a cena de fazer o bem pela humanidade, lembramos do povo de Belém e da 

manjedoura. Eles convidaram essa pobre senhora, nossa mãe, a Virgem Santa Maria 

e São José, o carpinteiro. Ela estava grávida e precisava dar à luz a seu bebê. 

Não havia lugar na grande cidade de Jerusalém, e nenhum outro lugar na pequena 

aldeia, exceto na manjedoura. Todas essas pessoas fizeram coisas boas. O segundo 

presente é aprender a fazer sempre coisas boas. Este segundo presente oferecido 

é para ser benevolente. Chamamos nosso Deus, Ele é o beneficente.  

 

O terceiro presente oferecido é para experimentar a beleza. O nascimento de 

Jesus é uma vista bonita. O mais bonito era o coro dos anjos. Eles apareceram 

no céu e cantaram alegremente: “Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na 

terra aos homens por ele amados.” (Lucas 2:14). Foi um hino e uma manifestação 

alegre. Era uma expressão de beleza. A beleza é um valor poderoso que é 

experimentado pelas pessoas que vivem com Deus. Em seu nascimento, Deus nos 

ensinou a beleza. Ele nos ensinou a provar a beleza e a apreciar tudo que é 

belo.  A natureza é linda e os frutos da terra que comemos são lindos. O que 

vemos no céu, dia e noite, é lindo. Vivemos em estações do ano. Do inverno à 

primavera, do verão ao outono, todos são dias lindos. Os dias da vida de uma 

pessoa em geral são lindos e um presente de Deus.  

 

Estes são os três presentes: Viva com amor, faça o bem e experimente a beleza. 

Esses três presentes são vistos na história da natividade. O Natal é um novo 

começo. O Natal é uma nova alegria. O Natal é uma nova mensagem para cada pessoa 

começar um novo ano glorificando a Deus.  

 

Parabenizo a todos nesses dias felizes. Quero parabenizá-los pela festa da 

gloriosa Natividade. Ofereço todo amor e saudação a todos os nossos queridos, 

em todo o mundo. Estou enviando esta mensagem da terra do Egito e da Igreja 

Copta Ortodoxa. É a Igreja Mãe que envia amor de todos os os pais no Santo 

Sínodo, e de todos os pais em todas as igrejas coptas aqui na terra do Egito. 

Também envio saudações de nossa longa história que se estende a todas as nossas 

igrejas em todo o mundo. Que Deus esteja com vocês. Feliz Ano Novo e Feliz Natal  

 

 

 

 
 


