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DEUS ENTROU NO MUNDO ATRAVÉS DE UMA FAMÍLIA

AntesAntes de criar o mundo, Deus amava, porque Deus é amor. Mas o amor 
que Deus tinha em Si mesmo, esse amor entre o Pai e o Filho no Es-
pírito Santo era tão grande, tão transbordante, que não podia ser egoís-
ta. Tinha que sair de Si mesmo para ter a quem amar fora de Si. E 
assim, Deus criou o mundo. Mas a criação mais bela que Deus fez – diz 
a Bíblia – foi a família. Ele criou o homem e a mulher e entregou-lhes 
tudo. Entregou-lhes o mundo: «Sede fecundos e multiplicai-vos, cultivai 
a terra, fazei-a dar fruto, fazei-a crescer». Confiou a uma família todo o 
amor com que fez esta maravilhosa Criação. Todo o amor que Deus 
tem em Si, toda a beleza que Deus tem em Si, toda a verdade que Deus 
tem em Si mesmo, entrega-a para a família. E uma família é verdadeira-
mente família quando é capaz de abrir os braços e receber todo esse 
amor. Deus entrou no mundo através de uma família. E pôde fazê-lo 
porque essa família era uma família que tinha um coração aberto ao 
amor, que tinha as portas abertas. Pensemos em Maria, tão jovem. 
Pensemos em José, cheio de esperanças de formar um lar, e encontra 
esta surpresa que não entende. Aceita, obedece. E na obediência de 
amor desta mulher, Maria, e deste homem, José, dá-se uma família em 
que veio Deus. Deus sempre bate às portas dos corações. Mas sabeis 
do que Deus mais gosta? Bater às portas das famílias e encontrar as 
famílias unidas, encontrar famílias que se amam, encontrar famílias que 
criamcriam os seus filhos, os educam e seguem em frente com eles, encon-
trar famílias que criam uma sociedade de bondade, de verdade e de 
beleza.
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