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Mensagem de Natal de Inácio,
Metropolita da Argentina e América do Sul,

aos sacerdotes, diáconos, monges
e a todos os cristãos ortodoxos em nossa Diocese.

 
                               

"Cristo nasceu, glorifica,                           
Cristo está no céu – vá ao seu encontro!" 

 (Canon do Ofício da Natividade de Cristo)

Queridos irmãos e irmãs,
amigos e todos os que servem a Deus e a Sua Santa Igreja,

Eu os parabenizo pelo Natal!

Em todos os países, há muitos feriados diferentes: estatais, nacionais, familiares e pessoais. Todos, de
fato, são diferentes, mas a Natividade de Jesus Cristo é aquela que é especialmente celebrada pela
maioria das pessoas do mundo inteiro. Todos os cristãos na Europa, Ásia, Austrália, África, América do
Norte e até na Antártida se lembram e homenageiam este evento, um dos mais importantes da história
da humanidade.

Vivemos na América do Sul, e é claro, saímos a encontrá-lo com expectativa e alegria. Por que estamos
felizes? Porque toda a nossa vida é cristã, porque somos cristãos: acreditamos em Cristo, Senhor e
Salvador,  tentamos seguir os Seus mandamentos, queremos viver com Ele e Nele aqui,  na Terra e
depois, na eternidade. Porque temos famílias cristãs, criamos nossos filhos com fé. Porque pensamos,
sentimos, comunicamos, como cristãos. E novamente, porque somos cristãos!

Por que estamos esperando por ele? Porque Ele se dedicou completamente a cada um de nós, realizou
nossa salvação, abriu os portões do Reino dos Céus, nos recebeu em comunhão com Ele mesmo - agora
e para sempre. Mas primeiro Ele nasceu e, segundo Atanásio o Grande, "Deus se tornou homem, de
modo que o homem se tornou um deus".
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O próprio santo escreve: "O Verbo encarnou para que as pessoas, tendo sido mortas, pudessem voltar à
vida, levando para si o corpo humano e, assim, destruíssem nelas a morte através da graça de Sua
Ressurreição, como o fogo consome a palha".

Durante a Noite de Natal esperamos presentes. Este costume muito antigo tem sua raiz na Natividade:
lembre-se de como os sábios do Oriente ofereceram ao Filho Divino, ouro, incenso e mirra; os pastores,
a adoração deles; a Terra, uma caverna; os Céus, a estrela. E nós, também, devemos dar-lhe alguma
coisa. O que? O que Ele deseja de nós, o que mais nos salva, isto é, o amor para com nosso Deus e
Salvador, aquele que está nascendo agora e sempre. Isto significa, como diz o próprio Jesus Cristo, para
viver de acordo com os seus mandamentos: "Se você me ama, guarde os meus mandamentos" (João
14:15).

A Noite Santa está chegando, as portas das igrejas ortodoxas estão abertas a todos, há maravilhosos
cantos de Natal. Entremos e aceitemos a Cristo, o Infante, chegando ao mundo e presenteando a Ele o
nosso coração, o nosso amor e toda a nossa vida,  a fim de encontrar a Graça na vida eterna e na
felicidade na vida terrena. Amém.

Feliz Natal!

Ignatiy,
Metropolita de Argentina y Sudamérica.

PERSONERIA JURIDICA POR RESOLUCION I. G. J. № 245/85      INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE CULTO BAJO № 1650


