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CELEBRAR O NATAL DO SENHOR 

MENSAGEM 

 

Quero celebrar a memória daquele menino que nasceu em Belém e ver de algum modo 

com os olhos corporais os apuros e necessidades da infância dele, como foi reclinado 

no presépio e como, estando presentes o boi e o burro, foi colocado sobre o feno (1Cel 

XXX, 84, 6-8). 

 

No chamado mundo líquido moderno, vivemos no mundo e no nosso país tempos sombrios. É 

neste contexto que, mais um ano, vamos celebrar o Natal do Senhor e viver a expectativa por 

dias melhores no Novo Ano. 

Natal, tempo de magia e encanto que possibilita-nos passar por Belém de Judá e ver de algum 

modo com os olhos corporais, a forma humilde como Emanuel, Deus conosco (Mt 1, 23), quis 

entrar no mundo. Quantos apuros para suprir as necessidades básicas da mãe e do Menino, o 

Rei dos anjos, o Senhor do céu e da terra que nasceu numa “admirável humildade e estupenda 

pobreza!” (cfr. 4In 20). 

Tempo propício para reflexão, possa a celebração do Natal descortinar-nos o verdadeiro sentido 

da vida e levar-nos a perceber os apuros e necessidades de tantos irmãos e irmãs ao nosso redor, 

principalmente as crianças. Que possamos ser capazes de voltar nosso olhar para a realidade 

circundante e perguntar-nos: como fazer para que o espírito natalino permaneça precioso e 

vigoroso em nós, em nossas casas e fraternidades? Sendo o espaço de nossa vivência concreta 

o lugar possível para colaborarmos na construção de práticas mais humanas, solidárias e justas, 

como buscar com criatividade modos para facilitar reflexão e ação sobre a preocupação com os 

pobres tão vitimados pelo atual sistema econômico? 

Irmãs e Irmãos, Natal é tempo de esperançar, “Olhemos para o Menino entre o boi e o asno: 

nele sorri a jovialidade e a eterna juventude do próprio Deus” (Leonardo Boff). Como em 

Belém, há uma Luz a iluminar nosso caminho, “a luz verdadeira que ilumina cada pessoa que 

vem a este mundo” (Jo 1, 9). Que essa Luz conduza e ilumine nossos passos todos os dias do 

Novo Ano que já desponta. 

Em Francisco e Clara de Assis, desejo a cada uma, cada um de vocês, um Feliz Natal e 

abençoado 2022. 

Fraterno abraço.  

 

Brasília, 21 de dezembro de 2021 

Tempo do Advento 

 

 

Irmã Cleusa Aparecida Neves, CFA 

Presidente da CFFB 

file:///D:/Downloads/www.cffb.org.br

