
Natal: A Caridade de Deus que refaz o ser humano 
 

A Sagrada Escritura nos apresenta assim o Nascimento de Jesus: "No princípio era o Verbo... e o Verbo era 
Deus... Todas as coisas foram feitas por meio d'Ele, e, sem Ele; coisa alguma foi feita de quanto existe... E o 
Verbo fez-Se carne e habitou entre nós" (Jo 1, 1.3.14)."... Não havia lugar para eles na hospedaria" (Lc 2, 7). 
"Veio para a sua casa, e os seus não O receberam."... O Verbo estava no mundo, e o mundo por meio d'Ele foi 
feito, mas o mundo não O conheceu" (Jo 1, 11.10). 

Assim como os cidadãos de Belém, todos e cada um dos homens, de todas as épocas, podem dizer ao 
Verbo que se fez carne: Não te acolho, não há lugar. Mas, também, pode pensar no quanto terão perdido os 
habitantes da "cidade de David", por não terem aberto a porta! Quanto perde cada ser humano que não deixa 
nascer, sob o teto do seu coração, Cristo, "a, verdadeira luz, que a todo o homem ilumina" (Jo 1, 9). Quanto 
perde o ser humano quando não consegue ver n'Ele a própria humanidade. Cristo veio ao mundo para revelar 
plenamente o ser e para dar- lhe a conhecer a sua vocação sublime (cf. Gaudium et Spes 22;Jo 1, 12). 
O clamor que brota da solenidade do Natal do Senhor é para que abramos nosso coração e nossas vidas a 
Cristo. Acolher a Cristo em nossos corações é dar condições para que o ser humano se beneficie da Caridade do 
Senhor manifestada na justiça, na fraternidade, na solidariedade, no acolhimento e na misericordia. Mas, num 
mundo marcado pela injustiça, a violência das armas, das drogas, da corrupção e outros diversos interesses 
escusos onde se expulsam multidões de homens da terra, do seu trabalho e os condenam à fome e escravidão, 
continua a se dizer: "não haver lugar para Ele na hospedaria", por que não há lugar para o ser humano viver 
com dignidade. 
É tempo de esperança! E neste tempo, somos convidados a afirmar a radical solidariedade da família humana. 
Como haverá Paz verdadeira se não se estiver atento ao desenvolvimento, à fraternidade entre os homens, à 
dignidade humana? Como construir Paz duradoura sem levar em conta a rede de relações das realidades sociais, 
econômicas e políticas que tantas vezes favorecem um grupo ou uma nação à custa de outros? Precisamos 
continuar a afirmar de forma real e concreta que verdadeiramente somos todos iguais em dignidade, porque 
fomos criados à imagem de Deus, que é nosso Pai. 
Nos diz o santo Padre Francisco em sua mensagem para o dia Mundial da Paz que “a fraternidade é dimensão 
essencial do homem, sendo ele um ser relacional. A consciência viva desta dimensão relacional leva-nos a ver e 
tratar cada pessoa como uma verdadeira irmã e um verdadeiro irmão; sem tal consciência, torna-se impossível a 
construção duma sociedade justa, duma paz firme e duradoura. Fraternidade que se começa a aprender no seio 
da família. A família é a fonte de toda a fraternidade, sendo por isso mesmo também o fundamento e o caminho 
primário para a paz. E, em muitas partes do mundo, parece não  conhecer tréguas a grave lesão dos direitos 
humanos fundamentais, sobretudo dos direitos à vida e à liberdade de religião.  Exemplo preocupante disso é 
o dramático fenômeno do tráfico de seres humanos, sobre cuja vida e desespero especulam pessoas sem 
escrúpulos. Às guerras feitas de confrontos armados juntam-se guerras menos visíveis, mas não menos cruéis, 
que se combatem nos campos econômico e financeiro com meios igualmente demolidores de vidas, de famílias, 
de empresas. 
Ser testemunhas do Natal e da Paz significa, então, transformar a vida em dom de Caridade e de generosidade 
para todos. Caridade é a manifestação da bondade, da docilidade, da ajuda solidária a todos aqueles que sofrem 
na miséria, na doença e no abandono. Deus é Caridade! Mãos à obra neste ano dedicado à Caridade em Nossa 
arquidiocese. 
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