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Natal

Os bons eflúvios de fim de ano...- A aproximação do Natal gera nas pessoas vários sentimentos: 

a solidariedade que eu não pratiquei neste ano que está se findando, os meus projetos não realizados, 

os presentes que eu devo oferecer àquelas pessoas, -que, de alguma forma, - são significativas para 

mim: família, amigos, colegas de trabalho.

A data do nascimento de Jesus, arbitrariamente, foi fixada no dia 25 de dezembro – isso no 

atual calendário gregoriano. - Havia o culto ao deus Mitra – representado pelo sol - .

- A partir do Imperador Teodósio – O grande inaugurador da Idade Média, surge o cristianismo 

universal, centrado na pessoa do papa, o bispo de Roma.

- As igrejas ortodoxas celebram o nascimento de Jesus em outra oportunidade.

-  Segundo especialistas,  a  partir  das  informações  constantes  dos  evangelhos  sinóticos  e  de 

documentos não bíblicos da época, o sagrado nascimento teria ocorrido em alguma data do que hoje é 

para nós o mês de março.

- De qualquer forma, comemoraremos o Natal na data convencionada.

Mesmo os não cristãos e os possíveis ateus deixam-se afetar pelo clima de fraternidade que 

impregna as comemorações do Natal. - Na passagem de ano há o dia da confraternização universal.

O  individualismo,  o  egoísmo,  levam-nos  ao  afastamento,  ao  distanciamento,  de  nossos 

próximos, de nossos iguais.

Como sempre, este período é oportuno para avaliar o modo como temos vivido, nossos anseios 

e fracassos, e propor-nos metas para o  ano que vai começar.

Que tal sermos mais solidários, que tal nos engajarmos em algum serviço voluntário? - Há – os 

tantos  e  tão  diversos,  cada  um  de  nós  podendo  encontrar  o  que  se  adapte  melhor  à  própria 

indiossicrasia e interesses.

Isso nos fará sentir mais vivos, mais humanos.
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