Mensagem do Natal de 2016

Natal, é a esperança que nos permite caminhar e… avançar !
A esperança terà ela desistido do nosso país ? Á vista da recente atualidade,
podemos preguntar‐nos o seguinte :
‐ onde está a esperança quando fechamos as nossas fronteiras aos que fogem da
miséria ou do horror da guerra porque o medo nos invade ?
‐ onde está a esperança quando, depois de tantos anos, deslocamos os romenos
duma favela para a outra sem desemvolver soluções perenes ?
‐ onde está a esperança quando dizemos aos jovens e aos menos jovens que o
desemprego é ineluctável ?
A esperança é o motor que permite à nossa sociedade superar os desafios que
defrontamos com a resolução de fomentar fraternidade, alegria e vida ! Quando falta a
esperança, só permanece o interesse por si proprio, tristeza e morte !
Cristãos, podemos ter a tentação de nos deixar invadir pela morosidade
ambiental segundo a qual é uso afirmar que nada corre do bom modo e que temos de
desconfiar de todos e de tudo ! Por vezes até, por facilidade ou por causa do peso das
provações da vida, caímos em tentação. Que os nossos corações se abram então à
esperança que Deus oferece a todos os homens na noite de Natal : “anuncio‐vos uma boa
nova, que serà uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de David nasceu‐vos
um Salvador que é Cristo, o Senhor” (Lucas 2,10‐11).
Esta esperança permite‐nos caminhar e... avançar ! Não podemos ignorar os
desafios do nosso país ou os caminhos por vezes escarpados da vida quotidiana que são
a familia, o trabalho, os vizinhos, o bairro, pois a esperança oferecida pelo Menino do
presépio permite‐nos, dia após dia, de desenvolver a força da verdade do Evangelho !
Para cada um e cada uma, para as vossas famílias e comunidades cristãs, desejo
um feliz Natal.
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