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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E LIMITADA

RECEBEMOS O DOM QUE É JESUS

A Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima
deseja um Santo Natal e Feliz Ano Novo

Em Belém, da Virgem Maria, nasceu Jesus. Não foi por
vontade humana que nasceu, mas por um dom de amor
de Deus Pai, que «tanto amou o mundo, que lhe entregou
o seu Filho Unigénito, a ﬁm de que todo o que n’Ele crê
não se perca, mas tenha a vida eterna» (Jo 3, 16).
Este acontecimento renova-se hoje na Igreja,
peregrina no tempo: a fé do povo cristão revive, na
liturgia do Natal, o mistério de Deus que vem e assume
a nossa carne mortal, fazendo-Se pequenino e pobre
para nos salvar. E isto enche-nos de comoção, porque é
demasiado grande a ternura do nosso Pai.
Os primeiros, depois de Maria e José, a ver a glória

humilde do Salvador foram os pastores de Belém.
Reconheceram o sinal que lhes fora anunciado pelos
anjos e adoraram o Menino. Aqueles homens, humildes
mas vigilantes, são um exemplo para os crentes de
todos os tempos que, diante do mistério de Jesus, não
se escandalizam da sua pobreza, mas, como Maria,
ﬁam-se da palavra de Deus e, com olhos simples,
contemplam a sua glória. Perante o mistério do Verbo
encarnado, os cristãos de toda a parte confessam, com
as palavras do evangelista João: «contemplamos a sua
glória, a glória que possui como Filho Unigénito do Pai,
cheio de graça e de verdade» (1, 14).
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ESPIRITUALIDADE
QUE O NASCIMENTO DE CRISTO SALVADOR RENOVE OS CORAÇÕES
N���� ���� � P��� F��������
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Hoje, enquanto sopram no mundo ventos de guerra
e um modelo de progresso já ultrapassado con�nua
a produzir degradação humana, social e ambiental, o
Natal lembra-nos o sinal do Menino convidando-nos
a reconhecê-Lo no rosto das crianças, especialmente
daquelas para as quais, como sucedeu a Jesus, «não há
lugar na hospedaria» (Lc 2, 7).
Vemos Jesus nas crianças do Médio Oriente, que
con�nuam a sofrer pelo agravamento das tensões entre
israelitas e pales�nenses. Neste dia de festa, imploramos
do Senhor a paz para Jerusalém e para toda a Terra Santa;
rezamos para que prevaleça, entre as partes, a vontade
de retomar o diálogo e se possa ﬁnalmente chegar a uma
solução negociada que permita a coexistência pacíﬁca
de dois Estados dentro de fronteiras mutuamente
concordadas e internacionalmente reconhecidas. O
Senhor sustente também os esforços de quantos, na
Comunidade Internacional, se sentem animados pela boa
vontade de ajudar aquela mar�rizada terra a encontrar �
não obstante os graves obstáculos � a concórdia, a jus�ça
e a segurança por que há muito aguarda.
Vemos Jesus no rosto das crianças sírias, ainda feridas
pela guerra que ensanguentou o país nestes anos. Possa
a Síria amada encontrar, ﬁnalmente, o respeito pela
dignidade de todos, através dum esforço concorde por
reconstruir o tecido social, independentemente da
pertença étnica e religiosa. Vemos Jesus nas crianças do
Iraque, ainda contuso e dividido pelas hos�lidades que o
afetaram nos úl�mos quinze anos, e nas crianças do Iémen,
onde perdura um conﬂito em grande parte esquecido, mas
com profundas implicações humanitárias sobre a população
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que padece a fome e a propagação de doenças.
Vemos Jesus nas crianças da África, sobretudo nas
que sofrem no Sudão do Sul, na Somália, no Burundi,
na República Democrá�ca do Congo, na República
Centro-Africana e na Nigéria.
Vemos Jesus nas crianças de todo o mundo, onde a
paz e a segurança se encontram ameaçadas pelo perigo
de tensões e novos conﬂitos. Rezamos para que se
possam superar, na península coreana, as contraposições
e aumentar a conﬁança mútua, no interesse do mundo
inteiro. Ao Deus Menino, conﬁamos a Venezuela, para
que possa retomar um confronto sereno entre os diversos
componentes sociais em bene�cio de todo o amado povo
venezuelano. Vemos Jesus nas crianças que padecem,
juntamente com suas famílias, as violências do conﬂito
na Ucrânia e as suas graves repercussões humanitárias,
e rezamos para que o Senhor conceda, o mais depressa
possível, a paz àquele querido país.
Vemos Jesus nas crianças, cujos pais não têm emprego,
provando diﬁculdade em oferecer aos ﬁlhos um futuro
seguro e tranquilo; e naquelas cuja infância foi roubada,
obrigadas a trabalhar desde tenra idade ou alistadas
como soldados por mercenários sem escrúpulos.
Vemos Jesus nas inúmeras crianças constrangidas
a deixar o seu país, viajando sozinhas em condições
desumanas, presa fácil dos traﬁcantes de seres humanos.
Através dos seus olhos, vemos o drama de tantos
migrantes forçados que chegam a pôr a vida em risco,
enfrentando viagens extenuantes que por vezes acabam
em tragédia. Revejo Jesus nas crianças que encontrei
durante a minha úl�ma viagem ao M�anmar e ao

Bangladesh, e espero que a Comunidade Internacional
não cesse de trabalhar para que seja adequadamente
tutelada a dignidade das minorias presentes na região.
Jesus conhece bem a tribulação de não ser acolhido e
a diﬁculdade de não ter um lugar onde poder reclinar a
cabeça. Que o nosso coração não ﬁque fechado como
ﬁcaram as casas de Belém.
(…) Também a nós é indicado, como sinal do Natal,
«um menino envolto em panos» (Lc 2, 12). Como a

Virgem Maria e São José, como os pastores de Belém,
acolhamos no Menino Jesus o amor de Deus feito
homem por nós e comprometamo-nos, com a sua
graça, a tornar o nosso mundo mais humano, mais
digno das crianças de hoje e de amanhã. (…).
Que o nascimento de Cristo Salvador renove os
corações, suscite o desejo de construir um futuro mais
fraterno e solidário, conceda alegria e esperança a
todos. Feliz Natal!

O PRESÉPIO ÉS TU!
B�� N���� - L����� ���� (adaptado por P. Carlos Alberto Nunes) | P��� F��������

O Natal és tu,
quando decides nascer de novo em cada dia
e deixar Deus entrar na tua alma.

És também os reis magos,
quando dás o melhor que tens
sem teres em conta a quem o dás.

A árvore de Natal és tu,
quando resistes fortemente
aos ventos e dificuldades da vida.

O presente de Natal és tu,
quando és um verdadeiro amigo
e irmão de todos os seres humanos.

As decorações de Natal és tu,
quando as tuas virtudes são as cores
que embelezam a tua vida.

Os cânticos de Natal és tu,
quando conquistas e irradias
a harmonia dentro de ti.

O sino de Natal és tu,
quando chamas, envolves e convidas,
congregas e procuras unir.

Os votos de Natal és tu,
quando perdoas e restabeleces a paz,
mesmo quando sofres por isso.

És também a luz de Natal,
quando iluminas com a tua vida
o caminho dos outros
com a bondade, a paciência,
a alegria e a generosidade.

A Ceia de Natal és tu,
quando sacias com pão e esperança
o pobre que está a teu lado.

Os anjos de Natal és tu,
quando cantas para o mundo
uma mensagem de paz, justiça e amor.
A estrela de Natal és tu,
quando levas alguém
ao encontro com o Senhor.

Tu és a noite de Natal, quando, humilde e consciente,
recebes no silêncio da noite o Salvador do mundo,
sem ruído nem grandes celebrações;
tu és sorriso da confiança e ternura
na paz interior de um Natal perene
que estabelece o reinado de Deus, dentro de ti.
Um bom Natal a todos os que se assemelham ao Natal.
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VIDA / AÇÃO
O SIGNIFICADO DO NATAL
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CENTROS DE DINAMIZAÇÃO JUVENIL
| P��S�����
No quadro da implementação dos Centros de
Dinamização Juvenil, a Congregação das Servas
de Nossa Senhora de Fátima, em parceria com a
PROSOCIAL, promoveu em Dezembro e irá promover
em Janeiro duas ações de formação, em Moçambique.
A primeira, com a duração de 40 horas, destinou-se
a jovens mulheres moçambicanas de Mavila e do
Bairro da Liberdade, no âmbito do curso de Formação
de Jovens Líderes. Tratou-se do primeiro bloco deste
curso e teve como objectivo levar as participantes a
reconhecerem que podem ser protagonistas nos seus
contextos.
A segunda, com a duração de 70 horas, terá como
participantes Irmãs e leigos ligados à Congregação. Este
encontro visa refletir sobre a abordagem da pastoral
juvenil em diferentes países onde a Congregação actua.

Será uma oportunidade para partilhar experiências e
para uma aprendizagem conjunta.

CAMINHAR PARA O NATAL
F������� L���� A������ | I��� A�� C������� P������

Somos convidados a ser sen�nelas neste tempo de
Advento! Este caminho iniciou com o desaﬁo “Vigiai e
orai!” (Mt 2�, 41). Esta é a missão da sen�nela, estar
sempre alerta e preparada: “Preparai o caminho do
Senhor!” (Jo 1, 23).
�ma forma prá�ca de preparar o caminho do nosso
coração para que o Deus-Menino possa vir até nós, é a
par�lha com os que estão ao nosso lado, principalmente
os mais frágeis e, no contexto desta Ins�tuição, dando
mais atenção às meninas com quem temos mais
diﬁculdade em estar.

As velas da coroa do Advento
que vamos acendendo, semana
após semana, recordam-nos que o
Deus-Menino é a luz que quer iluminar
o nosso coração e enchê-lo de vida
nova. Este Menino traz consigo o dom
de diminuir todas as tristezas e dissipar
todas as amarguras.
Ao olhar os presépios que vão
aparecendo na nossa casa, o nosso
coração enche-se de ternura, ao
contemplar a fragilidade do Menino
e a aparente precariedade em que
nasceu, e parece surgir em nós o
desejo de sermos bons. Esta é a bela
prenda que vamos preparando para
oferecer ao Menino com a mesma simplicidade dos
Pastores.
Jesus é o grande presente! O nosso caminho é
preparar o coração para acolher este presente que nos
vem do céu, um Menino que nos segreda: “Hoje quero
ﬁcar em tua casa!” (Lc 19, 5).
“�ue a tua angelical pureza te permita a in�midade
do bom Jesus e que, com os Anjos, possas entrar na
lapinha de Belém, cantando: Gloria in excelsis Deo”.
(Luiza Andaluz)
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EM BUSCA...
ESPIRITUALIDADE
SÍNODO
SOBRE OS JOVENS:
O QUE
DIZ O DOCUMENTO
QUE O NASCIMENTO
DE CRISTO
SALVADOR
RENOVE OSFINAL
CORAÇÕES
SER
JOVEM
C������� IV
N����
����HOJE
� P���| F��������
os pobres são uma ocasião fundamental de descoberta
ou aprofundamento da fé e de discernimento da própria
vocação. Tem força e está muito difundida a sensibilidade
pelos temas ecológicos e pela sustentabilidade, que a
Encíclica Laudato Si’ soube catalisar. Foi assinalada também
a disponibilidade para o compromisso no campo polí�co
para a construção do bem comum, que nem sempre a Igreja
soube acompanhar, oferecendo oportunidades de formação
e espaços de discernimento. Em relação à promoção da
jus�ça, os jovens pedem à Igreja um compromisso sério
e coerente, que erradique qualquer conivência com uma
mentalidade mundana.
Arte, música e desporto
47. O Sínodo reconhece e considera a importância
que os jovens dão à expressão ar�s�ca em todas as suas
formas: são muitos os jovens que usam, neste campo, os
talentos recebidos, promovendo a beleza, a verdade e a
bondade, crescendo em humanidade e na relação com
h�ps:��d30ﬂ32nd2baj9.cloudfront.net�media�2017�12�25�pope-xmas-eve-mass-01.jpg�AL�ERNA�ES�w640�Pope-xmas-eve-mass-01.jpg
Deus. Para muitos a expressão ar�s�ca é também uma
autên�ca vocação proﬁssional. Não podemos esquecer
Hoje, enquanto sopram no mundo ventos de guerra que padece a fome e a propagação de doenças.
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vive uma real pertença à Igreja; porém, não faltam minorias
cria�vas e experiências que revelam um renascimento pelo
interesse religioso, em reação a uma visão reducionista e
sufocante. Noutros lugares ainda, os católicos, juntamente
com outras denominações cristãs, são uma minoria, que sofre
por vezes discriminação e até perseguição. Por ﬁm, existem
contextos onde se sente um crescimento das seitas ou de
formas de religiosidade alterna�va; aqueles que as seguem
não raras vezes ﬁcam desiludidos e tornam-se avessos a tudo
o que é religioso. Se em algumas regiões os jovens não têm a
possibilidade de exprimir publicamente a sua fé ou não lhes
é reconhecida a própria liberdade religiosa, noutros lugares
sente-se o peso de escolhas do passado � também polí�cas �,
que ameaçaram a credibilidade eclesial. Não é possível falar
da religiosidade dos jovens sem ter em conta todas estas
diferenças.
A busca religiosa
49. Em geral, os jovens declaram que estão à procura do
sen�do da vida e demonstram interesse pela espiritualidade.
No entanto, essa procura conﬁgura-se mais como uma busca
de bem-estar psicológico do que como uma abertura ao
encontro com o Mistério do Deus vivo. Em algumas culturas,
em par�cular, muitos consideram a religião como uma questão
privada e selecionam, das diversas tradições espirituais, os
elementos que se coadunam com as suas convicções. Deste
modo, difunde-se um certo sincre�smo, que se desenvolve no
pressuposto rela�vista de que todas as religiões são iguais. A
adesão a uma comunidade de fé não é vista por todos como
a via privilegiada de acesso ao sen�do da vida, e é sustentada
e, por vezes, subs�tuída por ideologias ou pela busca de
sucesso no campo proﬁssional e económico, na lógica de
uma autorrealização material. No entanto, permanecem
vivas algumas prá�cas man�das pela tradição, como as
peregrinações aos santuários, que por vezes envolvem massas
muito numerosas de jovens, e expressões da piedade popular,
frequentemente ligadas à devoção a Maria e aos Santos, que
conservam a experiência de fé de um povo.
O encontro com Jesus
50. A mesma variedade se veriﬁca na relação dos
jovens com a ﬁgura de Jesus. Muitos reconhecem-no como
Salvador e Filho de Deus e, frequentemente, sentem-no
próximo através de Maria, sua mãe, e comprometem-se
num caminho de fé. Outros não têm uma relação pessoal
com Ele, mas consideram-no como um homem bom e uma
referência é�ca. Outros, ainda, encontram-no através de
uma forte experiência do Espírito. No entanto, para outros é
uma ﬁgura do passado sem relevância existencial ou muito
distante da experiência humana.
Se, para muitos jovens, Deus, a religião e a Igreja se
apresentam como palavras vazias, eles são sensíveis à ﬁgura
de Jesus, quando é apresentada de modo atraente e eﬁcaz.
De diversas formas também, os jovens de hoje dizem-nos:
«Queremos ver Jesus» (Jo 12,21), manifestando assim a sã
inquietação que caracteriza o coração de cada ser humano:
«A inquietação da inves�gação espiritual, a inquietação do
encontro com Deus e a inquietação do amor».

O desejo de uma liturgia viva
51. Em diversos contextos, os jovens católicos pedem
propostas de oração e momentos sacramentais capazes
de intercetar a sua vida quo�diana, através de uma liturgia
fresca, autên�ca e alegre. Em tantas partes do mundo, a
experiência litúrgica é o principal recurso para a iden�dade
cristã e tem uma par�cipação ampla e convicta. Os jovens
reconhecem aí um momento privilegiado de experiência
de Deus e da comunidade eclesial, e um ponto de par�da
para a missão. Noutros lugares, porém, assiste-se a
um certo afastamento dos sacramentos e da Eucaris�a
dominical, entendida mais como preceito moral do que
como feliz encontro com o Senhor Ressuscitado e com a
comunidade. Em geral, constata-se que mesmo quando
se oferece a catequese sobre os sacramentos, é fraco o
acompanhamento educa�vo para viver a celebração com
profundidade, para entrar na riqueza mistérica dos seus
símbolos e dos seus ritos.
Par�cipação e protagonismo
Os jovens desejam protagonismo
52. Perante as contradições da sociedade, muitos jovens
desejam pôr a render os seus talentos, competências
e cria�vidade e estão disponíveis para assumirem
responsabilidades. Entre os temas que maioritariamente
têm a peito, surgem a sustentabilidade social e ambiental, as
discriminações e o racismo. O envolvimento dos jovens tem
com frequência aproximações inéditas, explorando também
as potencialidades da comunicação digital em termos de
mobilização e pressão polí�ca: difusão de es�los de vida e
modelos de consumo e inves�mento crí�cos, solidários e
atentos ao ambiente; novas formas de compromisso e de
par�cipação na sociedade e na polí�ca; novas modalidades
de welfare que proteja os sujeitos mais frágeis.
Imagens:
h�ps:��diocesedelamego.ﬁles.wordpress.com�2018�11�papa-e-os-jovens.jpg
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• A Fé traz-nos à alma uma felicidade
indizível, é um dom superior a qualquer
outro dom porque n’Ele encontramos tudo.
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O grupo de treze, que a 13 de maio se
deslocava a Fá�ma, para aí consagrar a
Congregação nascente à maternal proteção
da Virgem do Rosário, ainda não �nha nome,
nem sabia qual havia de ser. Apenas sabiam
do grande desejo que levavam em seus
corações de se darem totalmente a Deus
para servirem o seu Reino de uma forma
par�cular.
Para coroar esta peregrinação, deslocaram-se a Santarém aonde realizaram
um re�ro entre os dias 15 e 19 desse mês,
consolidando a sua disposição de entrega,
e começo de vida religiosa vivida em comunidade. Para tal, Luiza entendia abrir na
casa que fora dos seus pais – o palácio dos
Viscondes de Andaluz – um colégio para
meninas. Este serviria de meio para manter
bem escondida a Congregação nascente, pequena em número mas grande em enlevo.
Luiza conta: “As resoluções que nele
tomei, e que na ocasião apontei foram as seguintes: «Empregar todas as forças dos meu
corpo e todas as luzes com que o Senhor
se dignou iluminar o meu espírito na Obra
que Ele me conﬁou e velar por ela, sem descanso, enquanto �ver um alento de vida.
O pensamento que me domina, o desejo e
a ânsia constante, é procurar os
meios de atrair todas as almas
ao Sagrado Coração do meu
Jesus».”

Luiza Andaluz

Fundadora da Congregação
das Servas de Nossa Senhora
de Fá�ma

