CASA DE RECUPERAÇÃO LOGOS

logos

Estr. Santa Branca à Paraibuna, s/n° – Cachoeira Grande / Sítio Porta do Céu
12380-000 Santa Branca – SP - Fone: (0- - 12) 3972-0366
CELULA DE APOIO- RUA INDEPENDENCIA,599
CNPJ: 02.908.121/-61

Casa de Recuperação

“O povo que andava nas trevas viu uma grande Luz”. É dessa forma que o Profeta Isaías se refere ao
nascimento de Jesus. A grande luz que tira a humanidade das trevas é Jesus Cristo, para quem tudo foi
feito. Todo o universo se curva em adoração àquela pequena criança, nascida em Belém, de forma tão
singela, mas que tem o poder de dar sentido à vida de cada um.
O homem foi feito para Deus e encontra o seu fim e sentido Nele.
O nascimento de Jesus é motivo de imensa alegria, pois Ele dá razão a tudo, dá sentido à nossa
existência, Ele vem para salvar e resgatar a humanidade. Para Ele fomos criados, por Ele somos salvos.
Nós somos esse povo que anda nas trevas!
A experiência da impotência humana que nos leva a dizer: não sei mais o que fazer...
Uma multidão de cegos guiando outros cegos, um povo perdido.
Qual é essa luz que vem para nos iluminar?
Ela é muito mais que a estrela de Belém... todos os títulos messiânicos que Jesus recebe ao nascer
justifica essa luz. ELE é a grande luz que dá sentido ao mundo e à vida. ELE é o porquê, a razão de ser.
Nós somos para Ele e as trevas se dispersam.
Você não existe para você mesmo, mas existe para Ele. "Logo", a palavra, também quer dizer o sentido,
a lógica, a razão de ser das coisas.
Se a minha vida tem sentido, não sou eu que vou dar um sentido à ela.
Você não é capaz de dar um sentido à sua vida. Tire esse peso, esse fardo dos seus ombros. Você foi
pensado, sonhado desde toda a eternidade, criado por um 'sonho' de Deus.
Precisamos parar de nos debater e tomar nosso lugar nesse sonho. Nesse sonho está a cruz, mas
também está a ressurreição.
Aquele menino que nasce frágil na manjedoura é a razão de tudo, a razão do universo. Não precisamos
buscar esse sentido da vida em um lugar distante e inalcançável, mas ele vem e se torna palpável e se
faz carne, você pode encontrá-lo na Eucaristia, na celebração da Santa Missa o verbo se fará carne
mais uma vez para dar sentido e brilhar nas trevas de sua existência.
Um feliz e abençoado santo Natal.
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