
            Mensagem de Natal 2017 
 
 

« Anuncio-vos uma boa nova… » 
 

 Parece bem triste esta noite em que Cristo nasce numa mangedoira de animais. 

Desde alguns dias, famílias deixaram suas casa para que todos, obedecendo à ordem do 

emperador Augusto, sejam  registrados na sua cidade de origem. Não é de admirar que as 

pousadas estejam repletas e que Maria e José tenham encontrado apenas um abrigo num 

estábulo! A tristeza desta noite, é também a destas famílias das quais um dos membros é 

excluído da sociedade porque é, cego, coxo, leproso, surdo …  A tristeza desta noite, é 

finalmente a de um povo que sofreu durante tempo demasiado o peso da ocupação romana. 

 

 É no coração desta noite que o anjo do Senhor ousa dizer aos pastores: "« anuncio-

vos uma boa nova… »( (Lucas 2:10). Esta boa nova, é o nascimento do Salvador que, já, é luz 

no coração das trevas (cf Lucas 2, 9). Com ele, os cegos encontrarão a visão, os coxos 

andarão, os leprosos serão purificados, os surdos ouvirão, os mortos ressuscitarão, os 

pobres receberão a Boa Nova ... (Lucas 7:22). 

 

 No mundo de hoje, a rapidez da informação e o seu caracter muitas vezes trágico 

podem levar-nos a acreditar que a humanidade està definitivamente mergulhada na trevas.  

Discípulos de Cristo, podemos deixar-nos conquistar pelo pessimismo e pelo desespero.  

Que esta festa de Natal nos relembre de que somos convidados a "anunciar uma boa nova »!  

Ousamos, nas nossas famílias e nas nossas comunidades cristãs, anunciar boas novas! 

Vamos aproveitar o tempo para nos alegrarmos do que são os outros! Vamos aproveitar o 

tempo para nos alegrarmos  com o que cada um pode dar no diário! Vamos tomar o tempo 

para nos alegrarmos com os múltiplos compromissos que visam humanizar o mundo! 

 

 Que esta festa de Natal nos encoraje a trocar boas notícias! Não porque queremos 

ignorar as dificuldades do tempo presente, mas porque acreditamos que, desde o Natal, "a 

luz brilha na trevas e a que as trevas não a interrompem" (João 1, 5). 

 

 A todos e cada um de vocês, às suas famílias e comunidades cristãs, desejo-lhe um 
feliz Natal! 
 

+ Pascal Delannoy 

Évêque de Saint-Denis-en-France 

 


