Caros Confrades e Peregrinos
Dezembro chegou e com ele o fim do ano, é o último mês do ano, onde comemoramos
Natal, o nascimento de Jesus, onde o espírito de natal faz com que somente no natal
você trate bem o vizinho, ou uma pessoa que você não fala, ou não tem uma amizade,
ou apenas não gosta da pessoa, sabe aquelas pessoas que estão anos sem se falar e
somente no natal, faz aquela hipocrisia total, abraça, deseja boas festas, mas depois do
ano natal e ano novo, nem olha na cara da pessoa, nem fala e se estiver na rua e se
encontra com ela, atravessa a rua, para não pisar na mesma calçada que ela está. Agora
me responde uma coisa, você acha que vai ganhar créditos de Deus simplesmente por
você ter falado com essa pessoa e dado uma trégua na briga de vocês, no natal ou ano
novo?
Engana-se se acha que sim. Primeiramente temos que refletir sobre o que fomos, o que
fizemos e como nós nos tornamos durante os 12 meses do ano, vamos refletir, e no Natal
vamos perdoar verdadeiramente quem te fez mal, te ofendeu, te humilhou, te enganou,
enfim não importa o que houve, simplesmente perdoe e não faça aquilo que você deveria
fazer os 365 dias do ano, somente numa noite, e depois dela volta tudo ao normal. A
Bíblia diz que devemos amar uns aos outros isso é um mandamento de Jesus: "O meu
mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei". - João
15,12 é amor verdadeiro, amor de Cristo.
Vamos aproveitar e agradecer a Deus por todas as coisas boas e não boas, porque
mesmo sofrendo decepções, perdas e lutas de várias proporções "Ebenézer: Até aqui
nos ajudou o Senhor".- 1 Samuel 7,12 b. O Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido
nos momentos mais difíceis e chegamos ao final deste ano, com saúde, com vitórias,
com conquistas e com vida, é momento de agradecer a Deus por termos chegado ao fim
deste ano e que vamos entrar o ano que vai chegar, então sugiro que você agradeça a
Deus e peça a Ele que lhe fortaleça e lhe dê sabedoria, saúde, discernimento e paz para
iniciar o ano que vai entrar e profetize que esse ano será um ano de vitórias, sucesso de
muitas alegrias e muita prosperidade tanto material, como espiritual.

Monsenhor André Sampaio
Conselheiro Espiritual

