Mensagem de Natal 2015

Natal : é festa de alegria!
Muitos dizem : esta festa de Natal não serà como as outras! Pensando nas vítimas
dos recentes ataques e nas suas famílias, pensando nos cristãos perseguidos em todo o
mundo e em todos aqueles cuja vida está ameaçada por causa de seu compromisso en
favor da paz e da justiça, pensando em todos aqueles que obrigam a deixar seu país,
pensando nas muitas preocupações que afetam nossas vidas, como poderiamos celebrar
o Natal como se nada tivesse acontecido?

Para nós, cristãos, não se trata somento festejar é também ocasião para nos
alegrarmos! Nos alegrarmos do nascimento duma criança que veio para juntar-se ao
homem para que o homem possa ser salvo. Para atingir este objetivo, esta criança não
exerceu qualquer poder, seja ele político ou religioso. Contentou-se de percorrer
estradas, viajando de aldeia em aldeia proclamando uma mensagem que alegrava o
coração do homem. A novidade desta mensagem, fonte de alegria, é que com Jesus
Cristo, a força salvadora de Deus já está atuando no mundo. Desde jà, pode vencer as
forças do mal e as tênebras da morte testemunhando os milagres de Jesus: “os cegos
recobrem a vista, os coxos caminham direitos, os leprosos são purificados, os surdos
ouvem, os mortos ressuscitam...” 1. A força salvadora de Deus não se manifesta de um
modo resplandescente nem de modo violento, mas é comparável ao fermento que uma
mulher depõe no meio de três medidas de farinha, e que leveda toda a massa ou como
um grão de mostarda que é a mais pequena das sementes, mas que se torna das maiores
das plantas do jardim 2. De modo supreendente a salvação oferecida por Deus revelar-sea completamente e totalmente na cruz.
Nesta festa de Natal, ao celebrarmos o quinquagésimo aniversário da nossa
diocese, “não nos vamos deixar roubar a alegria da espérança” 3. Se formos apreendidos
pela dúvida, somos convidados a contemplar a criança do presépio porque “aqueles que
se deixam salvar por ele serão libertados do pecado, da tristeza, de vazio interior, do
isolamento. Com Jesus Cristo a alegria nasce e renasce sempre” 4.
A cada um de voz e as vossas familias, desejo um feliz Natal!
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Evangelho segundo São Lucas 7,22
Evangelho segundo Mateus 13: 31-33
3 “A alegria do Evangelho”, Exortação Apostólica do Papa Francis, § 86.
4 “A alegria do Evangelho”, Exortação Apostólica do Papa Francis, § 1.
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