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Palavra do Reitor

A festa do Natal mostra-nos um Deus que, apaixona-
do por nós, decide descer até à nossa estatura para 
assumir-nos, assumindo a nossa carne, o nosso san-
gue e a nossa história. 

O apóstolo Paulo nos diz que Jesus “sendo de condição 
divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas 
aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo 
e assemelhando-se aos homens” (Fl 2,6-7) E isto por que 
nos ama e quer nos salvar do pecado e da morte.

A partir do canto dos anjos na grande noite do nasci-
mento do Senhor: “glória a Deus nas alturas e paz na terra 
aos homens por ele amados” (cf. Lc 2,14), podemos dizer 
que o Natal é a festa da Glória e a festa da Paz. A festa da 
Glória, porque devemos glorificar a Deus que, na sua imen-
sa bondade e gratuidade, ama-nos e quer nos salvar. E é a 
festa da Paz, porque a sua salvação, a sua paz, o seu perdão, 
devem chegar a todos os povos e a todos os corações. 

Na noite do Natal, a fragilidade do Menino na manje-
doura de Belém manifesta-nos toda a força e a grandeza da 
humildade de Deus. Ele se faz fraco para nos tornar fortes 
e se faz pequeno para nos engrandecer. Por isso, o Natal a 
festa do perdão, da reconciliação, a festa da família, a festa 
da paz!

Feliz Natal a todos!

Crisma no Santuário, com dom Esmeraldo  
Barreto, 15 de dezembro, domingo, 19h. Na oca-
sião o bispo auxiliar crismará aproximadamente 

50 crismandos, entre jovens e adultos.

O natal do Senhor

Vão com a força do Espírito Santo e sejam 
minhas testemunhas” (cf. At 1, 8)

Crisma no Santuário


