
            

     

 

Campinas, 17 de dezembro de 2021.  

Caros pais e responsáveis, 

“UM MENINO NASCEU PARA NÓS, UM FILHO NOS FOI DADO” (Is 9,5) 

Estamos nos aproximamos da solene festa do Natal do Senhor. Celebraremos a festa mais “absurda” de 

todas, pois, o Deus todo poderoso, infinito e absoluto se fez pequeno, humano e pobre numa manjedoura. Já 

parou para pensar nisso?! Deus se fez um de nós e, tocando a realidade humana a eleva até o céu. É a festa em 

que renovamos a esperança nesse Pai que acolhe nossa pequenez e nos engrandece no seu plano de amor. 

Ele nasceu para todos! 

Vale aqui relembrar a mensagem natalina do Papa Francisco do ano passado em que diz: “No Natal, 

celebramos a luz de Cristo que vem ao mundo e vem para todos: não apenas para alguns”. O que o Papa quer 

dizer? O Papa Francisco nos exorta a nos tratarmos como irmãos, pois esse nascimento em Belém nos dá a 

condição de sermos filho no Filho, irmãos de um único Pai. 

A fraternidade exaltada deseja provocar em nós uma solidariedade ainda maior, ainda mais provocativa 

nesses tempos que vivemos, cujo egoísmo é comemorado pela cultura. Continua Papa Francisco em sua 

mensagem: “Neste momento histórico, marcado pela crise ecológica e por graves desequilíbrios econômicos e 

sociais, agravados pela pandemia do coronavírus, precisamos mais do que nunca de fraternidade. E Deus nos 

oferece, dando-nos o seu Filho Jesus: não uma fraternidade feita de palavras bonitas, ideais abstratos, vagos 

sentimentos... Não! Mas uma fraternidade baseada no amor real, capaz de encontrar o outro diferente de mim, 

de compadecer-me dos seus sofrimentos, aproximar-me e cuidar dele mesmo que não seja da minha família, da 

minha etnia, da minha religião; é diferente de mim, mas é meu irmão, é minha irmã. E isto é válido também nas 

relações entre os povos e as nações: todos irmãos”. 

Queridos pais e responsáveis, nós da Pastoral do Liceu Salesiano desejamos um santo, abençoado e 

partilhado Natal de Cristo. Que a noite santa traga paz, paciência, saúde e amor para todos os seus familiares. 

Que Maria Santíssima, que nos deu Jesus, interceda por suas necessidades, acolhendo tudo em seu coração 

de Mãe e derrame sobre todos vocês as suas bênçãos. 

 

Feliz Natal e feliz ano novo! 


