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Verbum caro factum est

A TODOS OS IRMÃOS,
PAZ E BEM!

Na santa noite do Natal de Jesus Cristo, a beleza 
de Deus instalou sua morada num estábulo, sua graça 
uniu-se à carne e ao sangue do homem, o Filho de 
Deus escolheu o coração da noite para despojar a si 
mesmo (cf. Fl 2,7) e, aquela que era sinal de tristeza 
e de morte, transformou-se para todos em luminosa 
noite boa: porque a Palavra se fez carne e habitou 
entre nós (Jo 1,14). O silêncio rompeu-se para sempre 
e a Palavra, descendo do seio do Pai (cf. Adm 1,18), 
deu início ao novo canto da nova humanidade.

Alegrai-vos, Irmãos, porque nos nasceu um menino, 
que é o Messias prometido, o Senhor, aquele do qual 
esperávamos a salvação. Porém, alegrai-vos mais 
porque este Menino, que nasceu para nós, é o Filho 
de Deus. Alegrai-vos, vós que credes, porque nesta 
noite aconteceu o que esperáveis e sua repentina vinda 
multiplica a alegria: Deus se fez um de nós, quis morar 
em meio a seu povo, tomou nossa condição humana 
(cf. Fl 2,1-7). Esta não é a noite do silêncio, mas da 
Palavra. A comunicação de Deus com o homem foi tal 
que este homem novo é Deus de Deus e Luz da Luz, 
sem deixar de ser verdadeiro homem.

Nesta noite bendita, unido a todos os irmãos e aos 
pobres da terra, desejo aproximar-me com respeito 
e reverência do mistério de Belém, daquela pobre 
manjedoura de onde o próprio Deus se comunica a 
nós e se faz boa notícia para todos; e, com humildade, 
peço ao altíssimo, onipotente e bom Senhor que, 
junto com a alegria e o recolhimento interior, conceda 
a todos nós a graça de contemplar admirados este 
mistério de amor, de balbuciar espantados uma 
oração de agradecimento e de cantar com os anjos 
um hino de glória e de paz para todos os homens que 
o Senhor ama.

1. No princípio era o Verbo

Na santa noite da Natividade, a Sabedoria de Deus 
se fez Palavra de vida para nós. Como colaboradora 
do Pai na obra da criação, ela guiou os homens desde 
o princípio para que compreendessem o grande 
mistério da salvação. Deus educou seus filhos no 
tempo e sempre lhes falou como amigo a 
seus amigos (cf. Dei Verbum, 2), usando 
diversas linguagens e sinais, para que os 
homens compreendessem que Deus é o 
Deus conosco... o Emanuel (Mt 1,23).

No princípio Deus criou tudo, para que tudo falasse 
dele, pois o mundo foi feito pela Palavra, todas as 
coisas foram criadas por ele e para ele (Cl 1,16). Por 
ordem de Deus, com a força de sua Palavra, os seres 
receberam a existência e se tornaram realidade; até 
chegar ao ser humano, coroa da criação. Terminada a 
obra da criação, o homem estava pronto para ler nas 
criaturas, como num livro, a mensagem deixada por 
seu Criador.

Mas Deus nos falou também através da história, 
uma história de salvação, feita de acontecimentos de 
graça e de experiência de pecado, para que os fiéis 
percebessem que Deus se fizera companheiro de 
caminhada na vida de todo o seu povo. Estabeleceu 
com o homem uma aliança, uma palavra proferida 
em forma de pacto, com o qual Deus garantia sua 
assistência e proximidade. E quando o povo esquecia 
a aliança com seu Deus, a voz dos profetas, eco da voz 
divina, exigia a fidelidade ao Deus criador, ao Deus da 
história: retornai a mim de todo o coração... de ti sairá 
aquele que deve governar Israel (Jl 2,12; Mq 5,1).

2. E a Palavra se fez carne

Ao chegar a plenitude dos tempos, toda a criação 
estremeceu como uma parturiente, porque o tempo e 
as criaturas chegaram à sua plenitude e maturidade. 
No seio da pobrezinha Virgem Maria Imaculada, 
Deus fez o próprio ninho para doar-nos a vida que 
gera toda a vida. A Palavra era a vida e a vida era a 
luz dos homens (Jo 1,4). E no silêncio das coisas, a 
Palavra chegou à sua casa; na escuridão do universo 
brilhou a verdadeira luz que ilumina todas as pessoas 
(cf. Jo 1,9); e no frio da noite, Deus aqueceu o coração 
de toda a humanidade.

Desde então, a linguagem de Deus teria sido a 
linguagem da fraqueza e da pobreza, da pequenez 
e da fragilidade. Desde então, os homens teriam 
visto só uma criança indefesa envolta em panos, 
uma manjedoura, alguns pastores que cederam às 
aparências, uma estrela, Maria que nos oferece a 
criança que traz nos braços e José, como um novo 
Abraão, que protege o pequeno. Fé humilde que 
contempla, adora, reflete, vive e celebra. O simples 
teria falado, aquele que não conta teria sido elevado 
para confundir os que contam; o cotidiano teria 
tido a força de tornar humano o coração de pedra, 

porque a Palavra se fez carne e Deus se fez 
Evangelho.

Em Jesus, Deus já não fala em figura, mas 
por meio do Filho; já não salva através de 



intermediários, mas pessoalmente, porque Jesus é o 
único Mediador, presença pessoal e palpável do Deus 
três vezes santo. Jesus é alguém com o qual podemos 
nos relacionar; alguém que deve ser ouvido, seguido, 
amado, porque nossas mãos tocaram a Palavra, nossos 
olhos a contemplaram e a ouvimos: o Verbo da vida 
(cf. 1Jo 1,1).

Neste tempo de graça, contemplamos sua glória 
e vemos um Deus tão humano que, no menino de 
Belém, nos sentimos convidados a ser “como Deus”. 
Na contemplação da Palavra divina aprendemos, 
pois, a ouvir as múltiplas palavras do homem (cf. 
O sabor da Palavra, p. 5), porque hoje Deus nos 
fala também através dos homens. Com efeito, Deus 
fala sobretudo através dos pobres, da humanidade 
frágil e necessitada, daqueles que sofrem, pelo rosto 
desfigurado de todos os leprosos, pois o Filho de Deus 
não quis fazer-se homem entre os homens, mas se 
fez pobre entre os pobres, fraco e necessitado, servo 
sofredor e desfigurado. A pobreza de Cristo aparece 
sob um véu maravilhosamente humano: é sinal de 
sua amizade, de sua proximidade aos homens. Os 
irmãos são presença desse Deus, que se fez um dos 
tantos pobres do mundo. E já que a glória de Deus é 
o homem vivo (cf. Santo Irineu, Contra as heresias, 
livro 4, 20,5-7), não descansamos enquanto o homem 
não viver para Deus e não encontrar na Palavra o 
sentido e a vida.

3. Deus nos falou no Filho: 
    o “silêncio de Deus”

Nesta noite, clara como o dia, Deus Pai nos falou 
no Filho. A palavra de Deus feita carne na plenitude 
dos tempos é revelação admirável da paternidade 
divina, à qual pode-se responder somente aceitando 
na fé a graça da filiação em Cristo Jesus. A divina 
criança de Belém não é outro profeta ou mestre, é o 
“Filho muito amado”, é a Palavra feita boa nova. Por 
isso, podemos compreender porque Deus se tornou 
silencioso e já nada tem a nos dizer, porque nos disse 
tudo de uma vez nesta Palavra que é o Filho (cf. S. 
João da Cruz, Subida ao monte Carmelo, Livro 2, 
cap. 22).

Deus fala e se cala no recém-nascido. Deus se 
esconde e se manifesta na pequenez; quando parece 
que tudo silencia, talvez possamos ouvir o vagido de 
um menino, que nos fala na intimidade da 
vida, no coração; quando parece que tudo 
perdeu o sentido, a Palavra de vida pode 
ressoar com maior força, ajudando-nos 
a encontrar o Caminho e a Verdade; e se 

procurarmos uma palavra para dizer, perseverando 
na oração, devemos antes ouvir a Palavra feita carne, 
o Deus feito Evangelho. Então o silêncio se rompe 
em mil fragmentos, como também a falta de sentido, 
e voltam a ressoar as vozes do céu a cantar: “Glória 
a Deus” (cf. Lc 2,14), porque nasceu para nós o 
Salvador, o Messias, o Senhor.

Como é importante, meus irmãos, dedicar-nos 
diariamente à escuta atenta e orante da Palavra! 
Quanta força recebemos desse Deus que se tornou 
palpável e humano! Que mistério, esse da Palavra! 
Fixemos o olhar e a vida somente no menino de Belém, 
na Palavra de Deus que nos visita e encontraremos 
muito mais do que pedimos ou desejamos. Por causa 
do Deus que nos ama tão humanamente, unamos o 
profundo agradecimento à prática de um amor que se 
faz próximo e partilha: então tua luz brilhará como a 
aurora e tua ferida depressa ficará curada (Is 58,8).

4. A cada momento aparecia em seus lábios
    a lembrança de Jesus (1Cel 115)

Conhecemos bem a especial ternura que nosso 
irmão Francisco nutria pela festa do nascimento do 
Filho de Deus. Para ele, a festa das festas era o dia 
em que Deus, feito criancinha, dependera de um 
seio humano (2Cel 199). Pronunciava as palavras do 
santo Evangelho, que são espírito e vida, e o nome 
do menino de Belém (cf. 1Cel 86) com um gosto e 
uma doçura especiais. A vida de nosso seráfico Pai 
foi para os homens de seu tempo uma epifania do 
Evangelho. Francisco foi um fidelíssimo imitador 
de Cristo, um valoroso arauto do grande Rei, um 
enamorado de Jesus, do qual a todos falava e o via em 
todos. Francisco fez-se homem evangélico (cf. LM 
1,5; 13,5), e as palavras da boa nova foram vividas 
e praticadas por ele nos mínimos detalhes. Irmãos, 
o que diremos ao mundo sobre a Palavra nascida na 
humildade de nossa carne? O que diremos daquele 
que amamos?

Como Francisco, também tu, com teus olhos, 
contemplaste o Cristo nascido da Virgem Maria 
e feito Evangelho para os pobres? Então, a luz 
verdadeira que ilumina a vida brilhou para ti; então 
recebeste graça sobre graça, porque te aproximaste 
daquele que é a plenitude da graça. Se te aproximaste 
de Cristo, chegaste perto do templo da santidade de 

Deus, e se o ouviste na fé, então, nesta noite, 
também tu nasceste com Cristo, pois não 
foste gerado pela carne ou pelo sangue, mas 
por Deus (cf. Jo 1,13-16). Meu irmão, louva 
e bendize comigo o Senhor que desceu do 



céu; a Palavra que se fez carne, porque quis partilhar 
conosco a fraqueza de nossa condição mortal; louva 
e bendize comigo o Senhor, porque és de Cristo e 
vives em Cristo, porque conheceste seu amor. O que 
diremos de Deus? Nossa vida é uma bênção, um bem 
dizer de Deus?

Se os homens querem calar a Deus, elevemos um 
canto de louvor para romper este silêncio. Se alguns 
querem que Deus não seja adorado no menino de 
Belém, repitamos sem nos cansar que não existe 
outro onipotente senão Deus (cf. Ord 6-9). Não se 
pode calar o Evangelho; Jesus, nascido nesta noite, 
faz brotar em nós uma fé forte que nos leva a viver 
o Evangelho, a conservá-lo no coração, a anunciá-lo 
com a palavra.

Conclusão

Caros irmãos, com o nascimento da Palavra 
encarnada, chegou a plenitude do tempo. A criação 
inteira festeja porque surgiu seu Primogênito e, agora, 
todas as coisas se renovam em Cristo. Gritaram as 
vozes dos homens que tinham uma mensagem da 

parte de Deus, entrevendo o instante do nascimento 
do Deus que se faz homem. E se o silêncio se torna 
cansativo, Deus nascerá todos os dias para, com sua 
palavra, convidá-los a segui-lo e para que sua vida 
entre na lógica do dom que lhes foi feito.

Convido-os a não dormir nesta noite, a romper o 
silêncio sobre Deus com alegria e com a capacidade 
de atrair os outros a esse Deus, que é amor, que tanto 
nos amou e que nos revelou tal amor no Filho que 
nasceu para nós. Convido-os a romper o silêncio e a 
dar uma ardente resposta de amor àquele que tanto 
nos amou. Convido-os a bendizer sempre com sua 
vida o Senhor, a entoar com o povo os cantos que 
em sua terra narram o nascimento da Palavra, a rezar 
com a Igreja, que não se cansa de cantar a glória 
desta noite: Admirável intercâmbio! O Criador 
da humanidade, assumindo corpo e alma, quis 
nascer de uma Virgem; feito homem, nos doou sua 
própria divindade (Oitava do Natal, II Vésperas, 1ª 
Antífona).

Alegremo-nos e exultemos juntos, irmãos. De 
coração, desejo-lhes uma feliz festa de Natal e que a 
bênção do seráfico Pai os acompanhe sempre.
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