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Introdução: 

Façamos nossa devoção do Primeiro Sábado, atendendo ao pedido de Nossa Senhora 

de Fátima para desagravar o seu Imaculado Coração. Com nossa confissão, comunhão, 

recitação do Terço e meditação dos mistérios do Rosário, ofereçamos à Mãe Celeste a 

reparação pelas ofensas que se cometem contra seu Coração Imaculado. Para quem 

praticar esta devoção, Maria prometeu graças especiais de salvação eterna. 

Na meditação de hoje vamos considerar o 3º Mistério Gozoso: O nascimento de 

Nosso Senhor Jesus Cristo na gruta de Belém. O Rei do Céu e da Terra vem ao mundo 

envolto num mistério de grandeza e de humildade, convidando-nos desde o primeiro 

instante a segui-Lo como o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Composição de Lugar: 

Para a composição de lugar imaginemos a Gruta de Belém na noite de Natal. Em 

meio a uma grande paz, num ambiente iluminado pela graça divina, Nossa Senhora e São 

José estão ajoelhados junto ao Menino Jesus, reclinado na manjedoura. Em volta deles, 

pastores admirados veneram o Recém-nascido, observados por suas ovelhas, pelo boi e o 

jumentinho. Fora, ouve-se um cântico celestial: são os Anjos que entoam o seu hino de 

glória e de louvor ao Deus nascido.  

  

Oração Preparatória: 

Pai-nosso, Ave-Maria e Glória. 
 

Evangelho de São Lucas (2, 6-17): Enquanto estavam em Belém se completaram os 

dias para o parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou 

na manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro da casa. (...) Uma grande 

multidão de anjos cantavam louvores a Deus, dizendo “Gloria a Deus no mais alto dos 

Céus e paz na terra aos homens por Ele amados. (...) Os pastores foram então às pressas 

e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura.” 

 

I – DIVINOS ENSINAMENTOS NA MANJEDOURA      

Ó gruta ditosa, que tiveste a ventura de ver o Verbo divino nascer dentro de ti! Ó 

presépio ditoso que tiveste a honra de receber no teu interior o Senhor do Céu! Ó palha 

ditosa que serviste de leito àquele cujo trono é sustentado pelos serafins! – exclama Santo 

Afonso de Ligório. 



3 

 

1. Humildade que confunde o nosso orgulho 

Um Deus que quer começar a sua infância num estábulo confunde o nosso orgulho e, 

segundo a reflexão de São Bernardo, já prega com o exemplo o que mais tarde pregaria a 

viva voz: “Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração”. Eis porque, ao 

meditarmos no Nascimento de Jesus e ao ouvirmos palavras como manjedoura, palha, 

gruta, deveríamos nos deixar tocar e sentir na alma viva inclinação para a prática da 

virtude e, sobretudo, da humildade que tanto nos aproxima desse Recém-nascido. 

Consideremos os sentimentos que surgiram no coração de Maria quando viu o Verbo 

Divino reduzido a tão extrema pobreza por amor dos homens! Consideremos a devoção e 

a ternura indizíveis que Ela experimentou quando apertava o Filho de Deus junto a seu 

peito. Unamos desde já nossos afetos aos de nossa Mãe Santíssima e roguemos a Deus 

que, por meio d’Ela, derrame sobre nós as graças incomparáveis do Natal de Jesus, e nos 

dê forças para vencermos qualquer inclinação para a soberba que d’Eles nos separa. 

  

2. Na manjedoura, o Caminho, a Verdade e a Vida 

Naquela Manjedoura se encontra “o Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14, 6). 

Naquele Menino vemos o Redentor, iniciando seus ensinamentos, não ainda por meio de 

palavras, mas através do exemplo, e nos indicando o único e excelente meio para o 

restabelecimento da antiga atmosfera de nosso éden perdido. 

Nascendo no estábulo de Belém, o Menino-Mestre não poderia ter escolhido melhor 

meio para se colocar à disposição dos homens, sejam eles pobres ou ricos, grandes ou 

pequenos, sem distinção de pessoas. Nasceu em lugar de livre acesso, sem que ninguém 

pudesse ser impedido de aproximar-se. Quis ser tudo para todos. 

 

II – GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS E PAZ NA TERRA AOS 

HOMENS POR ELE AMADOS 

Jesus nasceu! Vindo ao mundo, o Divino Infante oferece ao Pai Eterno um culto 

perfeito, além de reconciliar com Deus a humanidade, tornando-a, assim, apta para 

glorificá-Lo. Essa é a causa da grande glória que Lhe prestam os Anjos, exaltando a 

grande obra do Altíssimo, na qual Ele manifesta ao universo sua sabedoria. 

1. Júbilo dos Anjos diante do Deus-Menino 

Como nos diz Santo Afonso, junto à Gruta de Belém os Anjos entoaram seus jubilosos 

cânticos de louvor: Glória à divina Misericórdia que, em vez de castigar os homens 

rebeldes, fez o próprio Deus tomar sobre Si o castigo e assim os salvou. Glória à divina 

Sabedoria que achou meio de satisfazer a justiça e livrar o homem da morte merecida. 

Glória ao divino Poder, que de modo tão admirável venceu as forças do inferno. Glória 

finalmente ao divino Amor que, para nos salvar, induziu Deus a fazer-se homem. 
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2. A paz cantada pelos Anjos encontra-se na santidade a que 

somos chamados 

 Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, cantaram os 

Anjos em Belém. Essa paz oferecida pelos espíritos celestes encontra-se na santidade para a 

qual todos nós somos chamados. Fomos criados por Deus e para Ele; enquanto a suma 

Verdade não ilumine nossa inteligência, enquanto o Bem supremo não ocupe um lugar 

primordial em nosso coração, serão frustrados nossos esforços em busca da paz. Num 

mesmo coração não podem viver juntos a paz e o pecado. Por isso, se por infelicidade, 

quanto mais eu me afastar das vias da virtude, mais me acusará minha consciência pelo fato 

de me colocar fora da ordem desejada por Deus para minha alma e para todo o universo. 

Pior ainda se eu buscar abafar a voz da minha consciência e me endurecer no pecado, pois 

neste caso a perturbação ocupará o lugar deixado em minha alma pela antiga paz.  

 

Por isso, em meio aos múltiplos dramas atuais, ecoam mais do que nunca para nós os 

cânticos dos Anjos, como outrora para os pastores de Belém. Eles nos oferecem a verdadeira 

paz, a cada um de nós em particular, convidando-nos a subordinar nossas paixões à razão, e 

esta, à Fé. Em síntese, é-nos indispensável, para recebermos dos Anjos essa oferta tão 

ansiada por nós, estarmos em ordem com Deus, reconhecendo n’Ele o nosso Legislador e 

Senhor, e amando-O com todo entusiasmo. 

 

Que o meu Anjo da Guarda, enquanto faço esta meditação, me fale no fundo da alma 

uma palavra decisiva para eu mudar algo em minha vida que precise ser mudado, e 

assim cumprir o fim para o qual fui criado. 

III – O EXEMPLO DOS PASTORES 

Jesus nasceu, e nasceu para todos. Ele nos manda avisar, diz Santo Afonso de Ligório, 

que é a “flor dos campos e a açucena dos vales” (Cant. 2, 1), para nos dar a entender que, 

assim como nasceu tão humilde, assim os humildes O acharão. Por isso o Anjo não foi 

anunciar o nascimento de Cristo a César nem a Herodes, nem a imperadores e reis, mas 

aos pobres e singelos pastores, porque na simplicidade dos seus corações, não se 

deixaram fascinar pelo pecado, pelo mundo e pela carne.  

 

Foram estes os convidados a irem à gruta para encontrar o Menino envolto em panos e 

posto num presépio. Foram estes os primeiros a encontrarem Jesus na manjedoura e a 

prestar-Lhe seu tributo de adoração e amor. 
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1. Como os pastores, somos também convidados à Gruta de 

Belém 

A gruta está aberta para que todos possam entrar e venerar o Recém-nascido. Ali está 

Ele, como criancinha sobre palhas para atrair a quem vier procurá-Lo. 

Como os pastores, eu também sou convidado a ir a Belém. Que sentimentos passarão 

em meu interior? Terei os mesmos desejos que eles sentiram naquela ocasião?  

Não é necessário que eu empreenda uma viagem à Gruta de Belém, mas sim que eu 

tenha a mesma reação dos pastores, ou seja, total disposição para, por exemplo, adorar 

Jesus guardado no tabernáculo do altar ou na Santa Eucaristia. 

 

Quantos pretextos aparentemente legítimos poderiam ter alegado os pastores para não 

se moverem com pressa em busca do Menino: a longa distância a percorrer, o risco de 

abandonar o rebanho, o frio do inverno, etc. Quantos católicos, hoje em dia, por sua 

frivolidade, deixam de cumprir suas obrigações de culto, escorando-se em justificações 

banais ou até mesmo em fantasiosas irrealidades! 

 

Nada pôde retardar o passo daqueles piedosos camponeses e por isso, com todo 

merecimento, encontraram não só Jesus, como também Maria e José. Consideremos com 

admiração a heroica fé daqueles homens tão simples. Diante daquele Menino frágil 

deitado numa manjedoura, não duvidaram um só instante de que se tratava do seu 

Salvador, esperado há milênios pela humanidade! 

Será essa também a minha fé na Igreja de Deus? Será esse também o meu amor ao 

Verbo Encarnado? 

2. Glorificar e manifestar o Deus que se fez Homem para 

nossa salvação 

Depois de venerar o Menino na gruta de Belém, os pastores “voltaram glorificando e 

louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito”  

pelo Anjo. É o primeiro efeito que a Fé produz, quando é sincera, ou seja, o desejo de 

fazer participar dela todos os que se encontrem pelo caminho. Essa Fé é um tesouro que 

não comporta egoísmos, ela exige ser compartilhada por outros, é difusiva. Por isso, 

nesse episódio, encontramos os pastores como arautos da Boa Nova, pregadores 

simples e sem maiores recursos de oratória, mas eloquentes. 

 

Essa é também a obrigação de todos nós, batizados. Se viva é nossa Fé, devemos 

comunicá-la, não guardemos silêncio sobre as maravilhas de Deus e da Santa Igreja, mas 

nos esforcemos para comunicá-las a todos que pudermos. Sigamos, neste apostolado, o 

exemplo dos anjos e dos fervorosos pastores de Belém.  
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SÚPLICA FINAL 

Roguemos a Nossa Senhora de Fátima que, neste Natal, interceda por nós e por 

nossas famílias junto ao seu Divino Filho e d’Ele nos alcance a graça de termos uma Fé 

cada vez mais intensa e um amor a Deus sempre crescente. E que, a exemplo dos 

pastores e dos Anjos de Belém, saibamos com humildade e alegria glorificar o Verbo que 

se encarnou para nos abrir as portas do Céu e de sermos verdadeiramente santos como 

Deus Nosso Senhor nos ordenou: “sede santos porque Eu sou santo”. Com inteira 

confiança digamos: 

 

Salve Rainha... 
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