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É Natal!...
Deus quis deixar de olhar

a humanidade «de longe»!...

Especial do Natal!...
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Dia de Natal
1.ª Leit. – Is 9, 1-6;
Salmo – Sal 95 (96), 1-2a.2b-3.11-12.13;
2.ª Leit. – Hebr 1, 1-6;
Evangelho – Lc 2, 1-20.
 Celebrar o nascimento de Jesus é, em

primeiro lugar, contemplar o amor de um Deus
que nunca abandonou os homens à sua sorte;
por isso, rompeu as distâncias, encontrou for-
ma de dialogar com o homem e enviou o pró-
prio Filho para conduzir o homem ao encon-
tro da vida definitiva, da salvação plena. No
dia de Natal, nunca será demais insistir nisto:
o Deus em quem acreditamos é o Deus do
amor e da relação, que continua a nascer no
mundo, a apostar nos homens, a querer dialo-
gar com eles, e que não desiste de propor aos
homens – apesar da indiferença com que as
suas propostas são, às vezes, acolhidas – um
caminho para chegar à felicidade plena.

Jesus Cristo é a Palavra viva e definitiva
de Deus, que revela aos homens o verdadeiro
caminho para chegar à salvação. Celebrar o
seu nascimento, é acolher essa Palavra viva
de Deus... “Escutar” essa Palavra é acolher
o projecto que Jesus veio apresentar e fazer
dele a nossa referência, o critério fundamen-
tal que orienta as nossas atitudes e as nossas
opções. A Palavra viva de Deus (Jesus) é, de
facto, a nossa referência?

A transformação da “Palavra” em “car-
ne” (em menino do presépio de Belém) é a
espantosa aventura de um Deus que ama até
ao inimaginável e que, por amor, aceita re-
vestir-se da nossa fragilidade, a fim de nos
dar vida em plenitude. Neste dia, somos con-
vidados a contemplar, numa atitude de serena
adoração, esse incrível passo de Deus, ex-
pressão extrema de um amor sem limites.

Hoje, como ontem, a “Palavra” continua a
confrontar-se com os sistemas geradores de
morte e a procurar eliminar, na origem, tudo o
que rouba a vida e a felicidade do homem.

Desejando a todos um Santo e Feliz Natal!...,
covidamos todoa a comunidade a partilhar a alegria

do Natal na Solenidade da Sagrada Família ,
assistindo ao Concerto de Natal



É Natal!...
Que este Sonho de Natal
No seu sentido integral

Traga uma esperança contida
de amor e fraternidade

e recíproca amizade
p'ra ter mais sentido a vida.

Que termine o sofrimento
Daqueles cujo tormento

É de dor e opressão
Aos tristes dê alegria

E volte a dar companhia
A quem vive em solidão.

Do que o Natal nos traz
Que traga sem falta a paz

De que o mundo bem carece
P'ra que não permita a guerra

Nem haja fome na terra
E um Novo Mundo comece.

Que o Menino da bondade
Permita a realidade

De todos sermos iguais
Em sentimentos unidos
Faça que os dias vividos
Possam ser todos Natais.

Feliz Natal!...

 Conta-se que uma vez, um empresário de calçado en-
viou um agente comercial da sua empresa para um país
longínquo em busca de novos negócios. Passado um tempo,
este agente regressa desolado pois reparou que naquele país
toda a gente andava descalça. E como senão bastasse, após
ter contado ao patrão o sucedido, ainda mais perplexo ficou
com a resposta dele: "Excelente notícia, pois isso abre-nos
um mercado imenso!" (Luigino Bruni, Capitais: nem tudo é
mercadoria, in "Avvenire", 4 de novembro de 2013).

Partindo desta história, queria retirar duas propostas.
Dos inúmeros pecados actuais, o pecado original do consu-
mismo continua a vigorar entre nós. O consumismo é uma
mentalidade subtil que, para sermos felizes, exige-nos ter
todas aquelas coisas que a sociedade e a publicidade nos
incitam a ter, sob o pretexto de estarmos actualizados, na
moda e no ranking da sociabilidade. E aí, quando já damos
mais valor às coisas do que às pessoas, este pecado torna-se
mortal, porque mata a convivência humana: uma convi-
vência que é essencial para a felicidade e realização pessoal
(Cf. Vasco Pinto Magalhães, Não há soluções, há caminhos)

E o maior risco do tempo de Natal é quando ele se torna
numa ocasião de pecado em prol de um consumismo de-
senfreado, em vez de uma oportunidade para exercermos a
bem-aventurança da misericórdia.

"A salvação, que Deus nos oferece, é obra da sua miseri-
córdia", diz-nos o Papa Francisco (Cf. Papa Francisco, Evan-
gelii Gaudium, 112). De facto, nós fomos criados para a mise-
ricórdia e o melhor exercício de misericórdia que podemos
produzir é ajudar a "calçar" os inúmeros pés descalços que
circulam pela nossa sociedade: os pés calejados pela descri-
minação, os pés feridos pelo desemprego e os pés ensan-
guentados pela fome. Por isso, gostaria de apelar a que, na
noite de Natal, acendêssemos aquela vela que a Cáritas Por-

tuguesa tem distribuído pelo país, e recordássemos todos os
pés descalços que circulam a nossa vizinhança a reclamar
uma vida nova. Impõe-se que descentralizemos a nossa aten-
ção: fixemo-nos menos em nós e mais nos outros.

Tendo em conta a temática do nosso ano pastoral, a
liturgia é, por assim dizer, o berço onde Cristo "nasce" em
cada celebração, fazendo-se presente, para nos encher des-
sa vida nova. Celebrar o Natal é celebrar a chegada desta
"luz dos homens" (Jo 1,4), que desfaz o tempo de nevoeiro
que se "abateu" sobre nós no Tempo do Advento (Cf. D.
Jorge Ortiga, Advento, tempo de nevoeiro. Mensagem para o
tempo de Advento – 2013).

Sabemos que a sociedade hodierna obriga-nos a acredi-
tar nas potencialidades do momento em que vivemos. É
mais fácil cruzar os braços. Desanimar. Pensar que não
vale a pena e deixarmo-nos levar pelo pecado do desânimo.
Urge acreditar que da crise pode surgir uma nova oportu-
nidade, válida para industriais, comerciantes, para quem
oferece trabalho ou o pode criar. É hora de arriscar e não ter
medo!

Com esta luz encontrada na liturgia, tomemos consci-
ência que o mundo pode e deve mudar. Se abrirmos bem os
olhos, conseguiremos ver que os pés descalços são muitos e
variados. Por isso, o melhor presente que podemos oferecer
é ajudar a calçar os pés descalços com a nossa misericórdia
e acreditar nas nossas capacidades. Não percamos tempo!
Temos diante de nós a oportunidade de devolver a alegria,
entrando neste mercado que infelizmente continua a ser
imenso.

Um bom Natal para todos vós, de um modo especial, as
famílias, os desempregados, os emigrantes que regressam
nesta época natalícia, os doentes, os idosos e aqueles que,
porventura, já deixaram de acreditar em Deus!

+ Jorge Ortiga, A.P. (19/12/2013)

Olhando os pés descalços – Mensagem de Natal




