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Caríssimos irmãos e irmãs, a Crise que estamos a viver fruto da pandemia do corona vírus, interpela a
todo o ser humano no mundo inteiro e particularmente a nós cristãos, a rever o nosso estilo de vida e a
unirmo-nos cada vez mais para que o mundo Creia e se abra à Esperança e ao Amor.
Deus ama-nos sempre em primeiro lugar. Espera, na Sua misericórdia infinita, que o amemos a Ele e a
cada irmão que passa ao nosso lado. E Jesus, seu Filho, que viveu e morreu por nós, caminha connosco e
continua entre nós, ensinando-nos a amarmo-nos, como Ele nos amou.
Jesus tomou natureza humana nascendo no seio de uma família de Nazaré da Galileia.
E como era essa família? Uma família onde Maria e José se respeitavam e Jesus crescia em idade,
sabedoria e graça.
Esta família vivia isolada das outras famílias e da comunidade? Sabemos que não. José trabalhava como
carpinteiro, Maria amparava a família e amigos disponibilizando-se a ajudar.
Todos nós pertencemos a uma família, fazemos parte da casa comum, que é a Igreja e o mundo inteiro.
Vivemos muitas dificuldades mesmo em família, suspensão, medo, solidão, discórdias, intolerância,
incompreensões, desemprego, doença, violência e morte.
Mas olhemos para esta realidade de outra forma:
- o isolamento em casa é para o bem da nossa família e das comunidades
- passemos a dar valor às pequenas coisas e aos simples gestos de amor: o distribuir o pouco ou muito
que temos por quem mais necessita na comunidade ou fora dele
- aproveitemos o precioso tempo para dar atenção aos nossos filhos, conjugue e outros familiares
- procuremos abraçar a dor do sofrimento, a dor da perda ou separação dos familiares e amigos
- neste tempo de recolhimento, oremos pelas famílias que sofrem das mais variadas formas de violência.
- encorajemos e apoiemos as famílias para que não se sintam sós.
E este ano é Natal? SIM, TAMBÉM É NATAL!
Somos chamados ao essencial, à família mais restrita como à família de Nazaré.
Somos chamados a gritar bem alto que é Jesus quem dilata os nossos corações endurecidos em corações
de amor capazes de amar e transformar este mundo num mundo melhor para todos.
É neste Jesus que encontramos a coragem, a força e a alegria de viver.

Feliz Natal em Família!
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