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I. Símbolo principal: 

O Presépio, lugar de encontro:  

em casa, na Igreja e na rua! 

 

O Presépio e a árvore de Natal são sinais natalícios sempre sugestivos e muito queridos 

às nossas famílias: eles evocam o Mistério da Encarnação, pelo qual o Filho Unigénito de 

Deus Se fez homem para nos salvar, e a luz que Jesus trouxe ao mundo, com o Seu 

nascimento1.  

 

Calcula-se que a mais antiga representação iconográfica do Presépio date de 3802. Foi 

descoberta em Roma, nas catacumbas de São Sebastião a decorar uma parede da sala 

mortuária de uma família cristã. O Menino está deitado numa espécie de mesa, junto da 

qual se veem o boi e o burro da tradição. A partir do século IV a Natividade do Senhor 

torna-se um dos temas da arte religiosa, em pinturas, mosaicos bizantinos. 

 

As representações do Presépio sofreram um grande impulso, a partir do ano 1223, em que 

São Francisco de Assis resolver fazer um Presépio vivo em Greccio, com aprovação do 

Papa Honório, na noite de 24 para 25 de dezembro. A manjedoura serviu de altar para a 

celebração da Eucaristia. O costume espalhou-se por todas as catedrais, Igrejas e 

mosteiros da Europa Medieval, começando também a ser montado na casa dos reis e 

nobres, desde o Renascimento, atingindo o seu auge, no contexto português, no século 

XVIII, a partir do qual se alicerçou essa tradição em cada casa. Em Portugal, só 

encontramos os motivos da Natividade no românico e no gótico, esculpidos nos tímpanos  

dos portais principais das Igrejas ou adornando os capitéis  das colunas dos templos. Um 

caso paradigmático é o dos capiteis da Igreja de Leça do Balio, do século XIV, que são o 

mais completo conjunto figurativo de um templo românico português.  Na pintura, 

aparecerão a partir do séc. XV e XVI muitas obras inspiradas no mistério do Natal. Com 

o barroco dos séculos XVIII e XIX não faltam representações do Presépio. Muitos 

                                                           
1 Seguimos, de perto, as reflexões propostas no livreto Presépio, lugar de encontro para todos. Caminhada diocesana do Advento ao 

Batismo do Senhor 2018/2019, Ed. Diocese do Porto, 2018. 

2 Para leitura e aprofundamento, consultar TIAGO ALEXANDRE ASSEICEIRA MOITA, O mistério do Natal na pintura portuguesa, 

Ed. Paulus, Lisboa 2009, 7-12. 
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pintores portugueses, apesar do laicismo e do liberalismo que emergem da Revolução 

Francesa, não ignoram o Presépio.   

 

A tradição da árvore de Natal é de origem germânica, e data do tempo de São Bonifácio 

(nasceu em 680). Foi adotada para substituir os sacrifícios do carvalho sagrado oferecido 

ao deus pagão Odin, levantando-se agora uma árvore em homenagem ao Deus Menino3.   

 

O Presépio e a árvore comovem o coração de todos, até mesmo daqueles que não creem, 

porque lhes falam de fraternidade, intimidade e amizade, exortando os homens do nosso 

tempo a redescobrir a beleza da simplicidade, da partilha e da solidariedade. 

 

 O Presépio e a árvore de Natal são um convite à unidade, à concórdia e à paz; um convite 

a dar lugar, na nossa vida pessoal e social, a Deus, que não vem impor o seu poder com 

arrogância, mas oferece-nos o seu amor todo-poderoso através da figura frágil de um 

Menino.  

 

Portanto, o Presépio e a árvore transmitem uma mensagem de luz, esperança e amor, a 

que são sensíveis, mesmo os mais distantes da vivência da fé cristã.  

 

Por isso propusemos que se fizesse um Presépio em lugar público, convocando e 

envolvendo as forças vivas locais, para a sua construção e dinamização.  

 

De facto, os valores do cristianismo fecundaram a cultura, a literatura, a música e a arte 

das nossas terras, e ainda hoje tais valores constituem um património precioso que deve 

ser conservado e transmitido às gerações futuras, nomeadamente nestas representações 

do Presépio.  

 

Esta iniciativa de propor também um Presépio numa rua, numa encruzilhada, numa praça, 

permitir-nos-á, segundo o nosso Plano Diocesano de Pastoral, “criar comunidades 

missionárias que não passem a vida a repetir indefinidamente o que sempre se fez, mas 

a «fazer» evangelicamente o que há que fazer neste nosso tempo. E, hoje, temos de ser 

                                                           
3 Para um melhor conhecimento da história da celebração do Natal e das suas tradições, consultar A 

celebração do mistério do Natal, Ed. Secretariado Nacional de Liturgia, 3.ª edição, Fátima 2018. 
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uma Igreja «fora de portas», uma «Igreja na rua». Particularmente as Paróquias: só o 

são, realmente, se conseguirem prestar atenção à realidade envolvente onde é preciso 

chegar a Boa Notícia do Evangelho, ou como diz o Papa, quando se tornam «a própria 

Igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas [..] em contacto com 

as famílias e a vida do povo» (EG 28)” (Dom Manuel Linda, Pórtico ao Plano Diocesano 

de Pastoral 2018/2019, n.º 5).  

 

II. Ideia principal 

O Natal como Festa do Encontro  

e anúncio de alegria para todos! 

 

Desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco tem convidado todo o cristão, em 

qualquer lugar e situação, a renovar o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, a tomar a 

decisão de se deixar encontrar por Ele e a procurá-l’O, dia-a-dia, sem cessar (cf. EG 3), 

na certeza de que “a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que 

se encontram com Jesus” (EG 1).  

 

2.1. O Natal é festa do encontro  

 

Queremos dar à celebração do Natal deste ano esta perspetiva ampla do “encontro”, 

porque o Natal é, por excelência, a festa do encontro com Jesus, que inspira, mobiliza e 

motiva tantos encontros pessoais, familiares, eclesiais, sociais e culturais. Na perspetiva 

da história da salvação, o Natal é a celebração deste encontro, de um Deus que toma a 

iniciativa de sair ao nosso encontro, de um Deus que, das alturas, nos visita como o Sol 

nascente (cf. Lc 1,78). 

 

Deus vem ao nosso encontro 

 

Natal é encontrar Jesus e deixar-se encontrar por Ele. Somos convidados a questionarmo-

nos como podemos encontrar Jesus, ou melhor, como podemos deixarmo-nos encontrar 

por Ele; se estamos dispostos a encontrar Jesus, ou se nos deixamos levar na vida como 

se já estivesse tudo jogado. Porque não existe outra explicação para este mistério do Natal 
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senão a gratuidade amorosa com que Deus, graças ao seu coração misericordioso, sai de 

Si para vir ao nosso encontro.  

 

Anima-te e sai para O encontrares 

 

Os Evangelhos do Natal falam-nos do imperador, do governador, dos grandes de então, 

mas Deus não Se apresentou lá; não aparece no salão nobre de um palácio real, mas na 

pobreza dum curral; não nos fastos ilusórios, mas na simplicidade da vida; não no poder, 

mas numa pequenez que nos deixa surpreendidos. E, para O encontrar, é preciso ir aonde 

Ele está: é preciso inclinar-se, abaixar-se, fazer-se pequenino.  

 

Por isso, diz o Papa Francisco, “anima-te e sai para O encontrar. Se não O encontrares, 

olha para a Sua Mãe, simples, despretensiosa, plena de mansidão, e pede-lhe que te leve 

pela mão a buscares o Menino que não está na soberba e no orgulho, mas na simplicidade 

de tudo o que seja amor, mansidão e bondade”. Aproximando-nos de todos, 

especialmente dos que mais necessitam, iremos descobrindo, não sem surpresa e de um 

modo vital, como ser Igreja, testemunhas de uma esperança que é "alegria para todo o 

povo" (Lc 2,10-11).  

 

2.2. O Natal é um anúncio de alegria 

 

«Não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo: nasceu-vos hoje, 

na cidade de David, um Salvador, que é Cristo Senhor» (Lc 2,10-11). 

 

“Nasceu-vos”, diz o mensageiro da noite de Natal! Jesus nasce para todo o povo, nasce 

para cada um de nós. Jesus é a salvação para cada pessoa e para cada povo! O que lemos 

nos Evangelhos é um anúncio de alegria. Não se fazem considerações sobre o mundo 

injusto, sobre o Deus faz para nascer num mundo assim. Tudo isso é fruto de uma 

contemplação nossa: os pobres, a criança que deve nascer na precariedade.  

 

O Natal é, em primeiro lugar, a alegria, uma alegria radiosa, a alegria de Deus, uma alegria 

interior, cheia de luz e de paz. Quando não se tem a capacidade ou se está numa situação 

humana que não permite compreender essa alegria, vive-se a festa com a alegria mundana. 

Mas, entre a alegria profunda e a alegria mundana, há uma enorme diferença. 
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3. Convidar e envolver a todos,  

para vivermos juntos a alegria do encontro com Cristo! 

 

3.1. Presépio, um lugar de encontro entre todos 

 

No Presépio, criamos um espaço para o encontro entre todos: os de casa e as visitas, os 

de perto e os de longe, os próximos e os distantes, os pobres e os ricos, os praticantes e 

os distantes, os estrangeiros e os residentes etc., segundo a bela inspiração da nossa 

proposta diocesana “amigo traz amigo ou todos à procura de mais um” (Plano Diocesano 

de Pastoral 2018/2019, n.º8).  

 

3.2. Presépio, um lugar de encontro, com entrada livre para todos 

 

Todos são convocados a ir ao Presépio, como outrora os pastores e os Magos. Não se paga 

entrada, para entrar no Presépio, para encontrar Jesus. Para entrar, só é precisa liberdade 

humana perante a gratuidade da salvação.  

 

É uma casa aberta a todas as visitas, a começar pelos que vêm de longe. Todos estão 

convidados. Cristo, o nosso Sol nascente, quando nasce… nasce para todos. “Não há 

motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe diz respeito, já que, da alegria 

trazida pelo Senhor, ninguém é excluído” (EG 3).  

 

Ninguém é marginalizado aos olhos de Deus, e precisamente foram os marginalizados os 

primeiros convidados de Natal.  Os que são convocados são aqueles que estão em certa 

marginalidade da existência.  

 

Aquele que não tinha um lugar para nascer é anunciado àqueles que não tinham lugar nas 

mesas e nas ruas da cidade.  

 

Os pastores são os primeiros destinatários desta Boa Notícia (cf. Lc 2, 10-11). Os pastores 

eram uma barreira difícil naquela época, quase se poderia dizer uma máfia, e toda a gente 

lhes tinha medo, nem pegavam nas coisas que lhes pertenciam porque tinham má fama. 

Aqueles pastores não são como os pastorinhos de Fátima, que passavam o tempo no meio 
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das suas ovelhinhas; aqueles matavam-nas, e por isso são convidados à mansidão, são 

convidados à unidade.  

 

Quem se sentia seguro de si, autossuficiente, ficara em casa com as suas coisas; ao 

contrário, os pastores «foram apressadamente» (Lc 2, 16).  

 

Também uns intelectuais do Oriente, honestos e coerentes, são convidados a virem de 

muito longe, e fazem um longo caminho até chegarem (cf. Mt 2,1-12).  

 

Este Menino, um pouco mais à frente, quando pregar, dirá: «Vinde a Mim todos vós que 

estais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei.»  

 

Desde o princípio da Sua pregação põe-Se a chamar os que se sentem marginalizados. 

Porém, o grande engano a que nos levará a nossa autossuficiência será acreditar que 

somos algo por nós mesmos - e este é o engano de não sentirmos a própria marginalidade. 

Se não nos sentirmos marginalizados, não seremos convidados.  

 

Este Menino, mais tarde quando for grande, vai contar uma parábola dizendo que os que 

se dão importância e se dão ao luxo de recusar o convite para as bodas serão ignorados e 

a festa será preenchida por homens e mulheres procurados e encontrados nos cruzamentos 

dos caminhos.  

 

Este é o sinal, esta é a contrassenha: um Menino recém-nascido deitado numa 

manjedoura, que convoca todo oque está marginalizado. E ninguém pode dizer que não 

seja marginalizado. Abre o teu coração, olha para dentro de ti e pergunta a ti mesmo:  

 

Em que é que eu estou marginalizado, em que me auto marginalizei do amor, da 

concórdia, da colaboração mútua, da solidariedade, de sentir-me um ser social? Ele 

convoca-nos para a mansidão, para a paz, para a solidariedade, para a harmonia; por isso, 

esta noite é chamada a noite da harmonia, a noite da paz, a noite do amor. 

 

Convertamo-nos, pois, numa Igreja que convida: “Vinde e vede” (Jo 1,39), encarnando o 

espírito missionário, proposto pelo nosso Bispo: “Gostaria que todo o nosso ano pastoral 

fosse atravessado pela atitude geral e dominante do “amigo traz amigo” ou «todos à 
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procura de mais um»” (Plano Diocesano de Pastoral 2018/2019, n.º 8).  

 

E deixemo-nos, também nós, que julgamos conhecer bem os cantos da Casa do Presépio, 

interpelar e convocar por Jesus; vamos confiadamente ter com Ele, a partir daquilo em 

que nós próprios nos sentimos marginalizados, a partir dos nossos limites, a partir dos 

nossos pecados. Deixemo-nos tocar pela ternura que salva. 

 

IV. O sonho de um mundo onde todos tenham lugar 

 

O mistério do Natal, que é luz e alegria, interpela e mexe connosco, porque traz consigo 

um sabor de tristeza, já que, em tantas circunstâncias, o amor não é acolhido, a vida é 

descartada. Assim acontece a José e a Maria, que encontraram as portas fechadas e 

puseram Jesus numa manjedoura, «por não haver lugar para eles na hospedaria» (Lc 2, 

7). Jesus nasce rejeitado por alguns e na indiferença da maioria.  

 

E a mesma indiferença pode reinar também hoje, quando o Natal se torna uma festa onde 

os protagonistas somos nós, em vez de ser Ele; quando as luzes do comércio põem na 

sombra a luz de Deus; quando nos afanamos com as prendas e ficamos insensíveis a quem 

está marginalizado. 

 

 Esta mundanidade fez refém o Natal; é preciso libertá-lo! Cabe-nos a nós, cristãos, por 

meio da valorização dos elementos humanos positivos associados ao Natal, reinventar o 

espírito do Natal, como festa que não acontece quando um homem quer, mas porque Deus 

quis, porque Deus sempre quer vir ao nosso encontro. Também neste Natal. E isto 

comporta o desafio de tornar este mundo, um lugar para todos, uma vez que continua por 

cumprir estes três tristes tês, nos sem-terra, sem trabalho e sem-teto.  

 

Vou referir alguns âmbitos da “exclusão” atual, que no desafiam a fazer do Presépio, do 

nosso mundo e da nossa família, um lugar para todos: 

 

4.1. Cuidar do mundo, nossa casa comum, para que ela se torne um lugar para todos 

 

Quando releio os relatos do Natal, que nos falam dos Pastores e da noite de luz, quando 

vejo no Presépio os animais, quando percebo que a celebração do Natal, pelo menos desde 
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o ano 336, em Roma, surgiu como cristianização de um festa pagã dedicada ao 

nascimento do Sol Invencível, quando me dou conta de que, pelo final do século IV,  a 

celebração da Epifania, no Oriente, começa por ser a cristianização de uma festa pagã em 

honra do nascimento do deus Aion, gerado pela Virgem Koré, quando reparo que a maior 

parte dos Presépios colocados nas rotundas revelam sensibilidade ecológica, no 

aproveitamento e reciclagem de materiais,  não posso deixar de registar a perspetiva 

“cósmica” que emerge do Natal, como se naquele nascimento de Jesus a própria Criação 

encontrasse a sua luz e a sua harmonia. Cristo, ao encarnar e ao nascer, atinge 

simultaneamente o fim dos tempos da criação, como seu zénite e perfeição.  

 

Bento XVI, numa homilia na noite de Natal de 2007, referia-se a esta dimensão cósmica 

do Natal, citando dois autores: Gregório de Nissa e Anselmo de Cantuária 

 

São Gregório de Nissa (335-394 – dos padres capadócios), nas suas homilias natalícias, 

desenvolveu a mesma ideia a partir da mensagem de Natal do Evangelho de João: 

«Levantou a sua tenda no meio de nós» (Jo 1, 14). Gregório aplica esta imagem da tenda 

ao nosso corpo, que ficou como tenda consumida e frágil; exposto por todo o lado à dor 

e ao sofrimento. E aplica-a ao universo inteiro lacerado e desfigurado pelo pecado. E que 

diria ele, se tivesse visto as condições em que hoje se encontra a terra por causa do abuso 

das energias e da sua exploração egoísta e sem respeito algum?  

 

Uma vez, de maneira quase profética, Anselmo de Cantuária (1033-1109) descreveu 

antecipadamente aquilo que vemos hoje num mundo inquinado e ameaçado no seu futuro: 

«Tudo estava como que morto, tinha perdido a dignidade para que tinha sido feito, ou 

seja, para servir aqueles que louvam a Deus. Os elementos do mundo estavam oprimidos, 

tinham perdido o seu esplendor por causa do abuso de quantos os tornavam servos dos 

seus ídolos, para o quais não tinham sido criados» (PL 158, 955s).  

 

Assim, retomando a perspetiva de Gregório, o curral na mensagem de Natal representa a 

terra maltratada. Cristo não reconstrói um palácio qualquer. Veio para restituir à criação, 

ao universo a sua beleza e dignidade: é isto que tem início no Natal e faz rejubilar os 

Anjos. A terra é posta de novo em ordem pelo facto de ser aberta a Deus, de obter 

novamente a sua verdadeira luz, e, na sintonia entre querer humano e querer divino, na 

unificação das alturas com a realidade cá de baixo, recupera a sua beleza, a sua dignidade.  
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Deste modo, o Natal é uma festa da criação reconstruída.  

 

É a partir deste contexto que os Padres interpretam o canto dos Anjos na Noite santa: é a 

expressão da alegria pelo facto de as alturas e a realidade cá de baixo, céu e terra se 

encontrarem novamente unidos; de o homem estar de novo unido a Deus.  

 

O Papa Francisco deixou-nos um grito de defesa da Terra, nossa Casa Comum, na sua 

Encíclica Laudato Si’ (24.05.2015, cujo título é composto pelas primeiras palavras do 

Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. 

 

“Neste gracioso cântico, [São Francisco de Assis] recordava-nos que a nossa casa comum 

se pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a uma boa 

mãe, que nos acolhe nos seus braços: «Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a 

mãe terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e 

verduras»” (LS 1).  

 

E o Papa alerta:  

 

“Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do 

abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários 

e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência, que está no coração humano ferido 

pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e 

nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a 

nossa terra oprimida e devastada, que «geme e sofre as dores do parto» (Rm 8, 22). 

Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra (cf. Gn 2, 7). O nosso corpo é constituído 

pelos elementos do planeta; o seu ar permite-nos respirar, e a sua água vivifica-nos e 

restaura-nos” (LS 2). 

 

A sobriedade e harmonia do Presépio podem ajudar-nos neste processo de conversão 

ecológica, de modo que nesta Casa Comum todos tenham o seu lugar, em qualquer lugar 

do mundo.  “O cuidado da natureza faz parte dum estilo de vida que implica capacidade 

de viver juntos e de comunhão” (LS 228). Por isso, implica acolhimento, inclusão.  
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4.2. Acolher, proteger, promover e integrar os refugiados e migrantes 

 

O Evangelho do Natal apresenta-nos a Sagrada Família no doloroso caminho do exílio, 

em busca de refúgio no Egipto. José, Maria e Jesus experimentam a condição dramática 

dos prófugos, marcada por medo, incerteza e dificuldades (cf. Mt 2, 13-15.19-23).  

 

Infelizmente, nos nossos dias, milhões de famílias podem reconhecer-se nesta triste 

realidade. Quase todos os dias a televisão e os jornais dão notícias de prófugos que fogem 

da fome, da guerra, de outros perigos graves, em busca de segurança e de uma vida digna 

para si e para as suas famílias. 

 

Pensemos naqueles que fogem da guerra, da violência, da perseguição política ou 

religiosa, dos desastres naturais devidos também às mudanças climáticas e da pobreza 

extrema: muitos deles são crianças e jovens. Em geral, partem em busca de oportunidades 

para si mesmos e para a sua família. Sonham com um futuro melhor, e desejam criar as 

condições para que isto se realize. 

 

Em terras distantes, mesmo quando encontram trabalho, nem sempre os prófugos e os 

imigrantes encontram acolhimento verdadeiro, respeito, apreço dos valores dos quais são 

portadores. As suas expectativas legítimas entram em conflito com situações complexas 

e dificuldades que às vezes parecem insuperáveis. 

 

 Portanto, enquanto olhamos para a sagrada Família de Nazaré no momento em que foi 

obrigada a tornar-se prófuga, pensemos no drama daqueles migrantes e refugiados que 

são vítimas da rejeição e da exploração, que são vítimas do tráfico de pessoas e do 

trabalho escravo.  

 

Jesus quis pertencer a uma família que enfrentou estas dificuldades, para que ninguém se 

sinta excluído da proximidade amorosa de Deus.  

 

A fuga para o Egipto devido às ameaças de Herodes mostra-nos que Deus está presente 

onde o homem está em perigo, onde o homem sofre, para onde se refugia, onde 

experimenta a rejeição e o abandono; mas Deus está também onde o homem sonha, espera 

voltar à pátria em liberdade, projeta e escolhe a vida e a dignidade para si e para os seus 
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familiares. 

 

Na Revista IHU on-line da página web do Instituto Humanitas Unisinos – IHU, vem 

publicado, em 7 deste mês de dezembro, um artigo sob o título: “Paróquia italiana 

anuncia que fechará no Natal: '«Jesus, migrante dos migrantes, foi rejeitado na nossa 

fronteira'»'. Aí se dá conta que o Pároco da Igreja de San Torpete, em Génova, Itália, por 

“objeção de consciência”, irá fechar as portas da Igreja desde o dia 24 de dezembro a 5 

de janeiro de 2019.  

 

Para além da conivência dos cristãos num Natal sem Cristo, a causa última que lhe fez 

saltar a tampa foi o decreto do ministro do Interior italiano, sobre a questão migratória.  

 

O Pe. Paolo Farinella faz “greve” porque o governo e o Parlamento italianos, “no silêncio 

total dos católicos e dos cristãos, às vésperas do Natal, expulsa da Itália aquele Jesus de 

Nazaré do qual se gostaria de celebrar o nascimento”. 

 

Disse o Papa respondem a um jovem, num encontro entre jovens e idosos, no passado dia 

23.10.2018: 

 

 “Acolher o migrante é um mandato bíblico, porque “tu mesmo foste migrante no Egito” 

(cf. Lv 19, 34). Depois, pensemos: a Europa foi feita pelos migrantes, muitas correntes 

migratórias ao longo dos séculos construíram a Europa de hoje, as culturas misturaram-

se. E a Europa sabe bem que nos momentos difíceis outros países, da América, por 

exemplo, tanto do Norte como do Sul, acolheram os migrantes europeus; ela sabe o que 

isto significa. Antes de expressar um juízo sobre o problema das migrações, nós devemos 

reconsiderar a nossa história europeia. Eu sou filho de um migrante que partiu para a 

Argentina, e na América muitas pessoas têm um sobrenome italiano, são migrantes. 

Foram recebidos de coração, de portas abertas. Mas o fechamento é o início do suicídio! 

É verdade que os migrantes devem ser acolhidos, acompanhados, mas sobretudo 

integrados”. 

 

4.3. Um lugar para os exilados escondidos: crianças, jovens e idosos 

 

 Pensemos também nos outros «exilados»: eu chamar-lhes-ia «exilados escondidos», os 
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que existem dentro das próprias famílias: os idosos, por exemplo, que muitas vezes são 

tratados como presenças incómodas (cf. Papa Francisco, Angelus, 29.12.2013). 

 

Penso que um sinal para saber como está uma família é observar como são tratados 

crianças e idosos. 

 

4.3.1. Crianças 

 

Penso em todas as crianças assassinadas e maltratadas hoje, seja naquelas que o são antes 

de ver a luz, privadas do amor generoso dos seus pais e sepultadas no egoísmo duma 

cultura que não ama a vida; seja nas crianças desalojadas devido às guerras e 

perseguições, abusadas e exploradas sob os nossos olhos e o nosso silêncio cúmplice; seja 

ainda nas crianças massacradas nos bombardeamentos, inclusive onde o Filho de Deus 

nasceu. Jesus salve as inúmeras crianças vítimas de violência, feitas objeto de comércio 

ilícito e tráfico de pessoas, ou forçadas a tornar-se soldados; crianças, tantas crianças 

vítimas de abuso. 

 

Ainda hoje o seu silêncio impotente grita sob a espada de tantos Herodes. Sobre o seu 

sangue, estende-se hoje a sombra dos Herodes do nosso tempo. Verdadeiramente há 

tantas lágrimas neste Natal que se juntam às lágrimas de Jesus Menino! 

 

4.3.2. Jovens 

 

Sobre eles muito se debateu no recente Sínodo dos Bispos, sobre Os jovens, a fé e o 

discernimento vocacional, entre os dias 3 e 28 outubro de 2018. 

 

Em contraste com um estereótipo generalizado, também o mundo juvenil está 

profundamente marcado pela experiência da vulnerabilidade, da deficiência, da 

enfermidade e da dor.  

 

Muitas destas situações são produto da “cultura do descarte”: os jovens contam-se entre 

as suas primeiras vítimas. 
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Respigamos do Documento final 4 algumas observações sobre o lugar que é recusado aos 

jovens: 

 

Muitos jovens sentem por experiência que a sua voz não é considerada interessante nem 

útil no âmbito social e eclesial. 

 

Em vários contextos, verifica-se pouca atenção ao seu clamor, de maneira particular ao 

daqueles que são mais pobres e explorados, e também a falta de adultos disponíveis e 

capazes de ouvir.  

 

A globalização acarreta autênticas formas de colonização cultural, que desenraízam os 

jovens das origens culturais e religiosas donde provêm.  

 

Além disso, entre os países e no interior de cada um deles, existem diferenças 

determinadas pela estrutura social e pelos recursos económicos à disposição, que 

separam, por vezes de modo nítido, quantos têm acesso a uma quantidade crescente de 

oportunidades oferecidas pela globalização, daqueles que, ao contrário, vivem à margem 

da sociedade ou no mundo rural e sofrem os efeitos de certas formas de exclusão e 

descarte. 

 

O mundo do trabalho continua a ser um âmbito em que os jovens manifestam a sua 

criatividade e a capacidade de inovação. Ao mesmo tempo, eles experimentam formas de 

exclusão e marginalização.  

 

A primeira e mais grave é o desemprego juvenil, que em certos países atinge níveis 

exorbitantes. Em numerosos países, esta situação depende do facto de alguns segmentos 

da população juvenil estarem desprovidos de adequadas capacidades profissionais, 

também por causa das deficiências do sistema educativo e formativo. Com frequência, a 

precariedade do emprego que aflige os jovens está relacionada com os interesses 

económicos que exploram o trabalho. 

 

                                                           
4 XV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SÍNODO DOS BISPOS, Os jovens, a fé e o discernimento 

vocacional. Documento Final, Ed. Paulinas, Prior Velho 2018, números 7, 12, 25, 40, 44, 147. 
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Muitos jovens vivem em contextos de guerra e são vítimas da violência numa incalculável 

variedade de formas: raptos, extorsões, crime organizado, tráfico de seres humanos, 

escravidão e exploração sexual, estupros de guerra, etc.  

 

São numerosos os jovens que, por constrangimento ou por falta de alternativas, vivem 

perpetrando crimes e violências: crianças-soldado, grupos armados e criminosos, tráfico 

de droga, terrorismo, etc. Esta violência ceifa inúmeras jovens vidas. Ainda mais 

numerosos no mundo são os jovens que padecem formas de marginalização e exclusão 

social, por motivos religiosos, étnicos ou económicos.  

 

4.3.3. Idosos 

 

Não se pode esquecer que, entre as figuras natalícias, se encontram também os anciãos. 

Recordemos Zacarias e Isabel, Simeão e Ana.  

 

Henrique Raposo escrevia há dias, numa publicação do site da Rádio Renascença, um 

interessante artigo com este título: “Quando visitar velhos é visto como um trauma”. E 

contava ele o que lhe contaram a si:  

 

“Há dias, uma professora contou-me um episódio que ilustra na perfeição o ar do tempo. 

Na escola onde dá aulas, esta e outras professoras organizaram uma viagem de estudo a 

um lar de idosos. O objetivo era meritório: confrontar os adolescentes com a velhice, a 

doença e a morte, normalizando-as; criar laços de empatia entre gerações; perceber que 

todos nós acabamos nas rugas e nas cinzas; exercer a caridade junto de quem mais precisa 

– os velhos. Sucede que muitos pais recusaram a ideia, alegando que essa visita de estudo 

era demasiado pesada para os adolescentes. 

 

A infantilização da sociedade chegou a este ponto: levar jovens de quinze anos a um lar 

de idosos é uma ação considerada violenta ou traumatizante. Esta negação da realidade é 

tão contrária ao meu esquema de valores que nem sei bem o que pensar ou dizer. Jovens 

ao lado de velhos é um quadro que me invoca ternura, afagos, abraços, conversas e lendas 

à lareira; não penso de certeza em alegados traumas. Aliás, assumir que o cheiro a velho 

é violento para um jovem é o caminho mais rápido para o colapso da empatia enquanto 

enquanto valor social”. 

https://rr.sapo.pt/artigo/134153/quando-visitar-velhos-e-visto-como-um-trauma?fbclid=IwAR3RKP-_Y-8BDzj8Q-YqbPJdGEoOp6uLEUOjmyIS50yBYk80veYPcLerWX8
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Diz um provérbio egípcio: «Se não houver um idoso na tua casa, compra-o, porque ser-

te-á de proveito». Repudiar e rejeitar tudo o que foi transmitido ao longo dos séculos leva 

apenas àquele perigoso extravio que está, infelizmente, a ameaçar a nossa humanidade; 

leva ao estado de desilusão que invadiu os corações de gerações inteiras. A acumulação 

das experiências humanas ao longo da história é o tesouro mais precioso e fiável que as 

gerações herdam uma da outra; sem nunca esquecer a revelação divina, que ilumina e dá 

sentido à história e à nossa existência. 

 

4.4. Aliança de gerações para superar uma recíproca estranheza 

 

Disto falou o Papa Francisco no Discurso de Abertura do Sínodo sobre os Jovens, a fé e 

o discernimento vocacional. Para o Papa, “as relações entre as gerações são um terreno 

onde preconceitos e estereótipos pegam com facilidade proverbial, a ponto de muitas 

vezes nem nos darmos conta disso. Os jovens são tentados a considerar ultrapassados os 

adultos; os adultos são tentados a julgar os jovens inexperientes, a saber como são e 

sobretudo como deveriam ser e comportar-se. Tudo isto pode constituir um forte 

obstáculo ao diálogo e ao encontro entre as gerações. Os adultos deveriam superar a 

tentação de subestimar as capacidades dos jovens e de os julgar negativamente. Uma vez 

li que a primeira menção deste facto remonta a 3000 a.C., tendo sido encontrada num 

vaso de barro da antiga Babilónia, onde está escrito que a juventude é imoral e que os 

jovens não são capazes de salvar a cultura do povo. É velha esta tradição dos idosos! Por 

sua vez, os jovens deveriam superar a tentação de não prestar ouvidos aos adultos e 

considerar os idosos «coisa antiga, passada e chata», esquecendo-se que é insensato 

querer partir sempre do zero, como se a vida começasse apenas com cada um deles. Na 

realidade, apesar da sua fragilidade física, os idosos permanecem sempre a memória da 

nossa humanidade, as raízes da nossa sociedade, o «pulso» da nossa civilização. 

Desprezá-los, abandoná-los, fechá-los em reservas isoladas ou então ignorá-los é índice 

de cedência à mentalidade do mundo que está a devorar as nossas casas a partir de dentro. 

Negligenciar o tesouro de experiências que cada geração herda e transmite à outra é um 

ato de autodestruição”. No Documento final do Sínodo, diz-se que, em certas partes do 

mundo, “não existe um verdadeiro conflito geracional, mas uma recíproca estranheza” 

(n.º 34). 
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4.5. Da Casa Comum à casa de Família: um lugar para todos 

 

A família é a primeira escola das crianças, é o grupo de referência imprescindível para os 

jovens, é o melhor hospital para os doentes e o melhor asilo para os idosos.  A família 

constitui a grande «riqueza social», que outras instituições não podem substituir, devendo 

ser ajudada e reforçada para não perder jamais o justo sentido dos serviços que a 

sociedade presta aos seus cidadãos. Com efeito, estes serviços que a sociedade presta aos 

cidadãos não são uma espécie de esmola, mas uma verdadeira «dívida social» para com 

a instituição familiar, que é a base e que tanto contribui para o bem comum de todos. A 

família também forma uma pequena Igreja – chamamo-la «Igreja doméstica» – que, 

juntamente com a vida, canaliza a ternura e a misericórdia divina. Na família, a fé mistura-

se com o leite materno: experimentando o amor dos pais, sente-se mais perto do amor de 

Deus. E, por isso, também aqui, não há Igreja que tire lugar à família (cf. Papa Francisco, 

Homilia, 6.7.2015)! 

 

Num mundo, onde cada pensa que tem que conquistar o seu lugar, o Natal vem ensinar-

nos que é preciso dar lugar ao outro, tornar-se um lugar para o outro.  

 

Escreveu o poeta Daniel Faria: “Não acredito que cada um tenha o seu lugar. Acredito 

que cada um é um lugar para os outros”.  

 

Este é o espírito do Natal, o único que torna possível fazer do Presépio, um lugar para 

todos! 

 

 

Pe. Amaro Gonçalo 

UFSMISH – Pólo de São Mamede de Infesta  

Natal na União - 16-12-2018 


