Natal
“E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós.” (Jo 1, 14)

Quem espera, quem procura, quem acredita, encontra finalmente Deus que chega para se fazer
presente no meio de nós. E chegará onde nós, cristãos, O quisermos levar…
Ao longo deste Advento, fomos interpelados pelas palavras do Papa Francisco a levar Deus até aos
mais pobres, até às periferias. Aí, onde é mais difícil reconhecer o Amor de Deus, é também onde este
Amor se manifesta de uma forma mais profunda e verdadeira.
Também a gruta de Belém era uma periferia… E foi aí que o Amor de Deus escolheu nascer e fazer-se
um de nós.
Que este caminho de espera que nos conduziu até ao Natal, possa continuar agora na nossa vida, com
acções concretas na busca da comunhão, da partilha e da igualdade entre todos. Como nos diz o Papa,
“O amor não admite álibis: quem pretende amar como Jesus amou, deve assumir o seu exemplo,
sobretudo quando somos chamados a amar os pobres”.
Feliz Natal! Shalom!

Na diocese de Lisboa, e em conjunto com a Equipa de Acção Social, vamos colaborar com a Associação
Raízes – Associação de Apoio à Criança e ao Jovem (http://raizes.pt/). Para isso, vamos realizar uma
recolha de alimentos que serão entregues na Eucaristia do Dia de São João, dia 27 de Dezembro.
Com estes alimentos estaremos a contribuir para os lanches das crianças e jovens que participam nas
atividades desta Associação.
Os alimentos mais necessários são:
o Pacotes individuais de leite simples/ leite com chocolate
o Pacotes individuais de Ice Tea
o Bolachas e biscoitos
o Marmelada/ Compotas
Para além destes alimentos, lançamos o desafio de que nos grupos/equipas sejam preparados cabazes
de natal para entregar às famílias que são apoiadas por esta associação. Estes cabazes deverão ser
compostos por um conjunto de alimentos básicos (de longa duração) para alimentação das famílias e
pode incluir: arroz, massas, azeite, óleo, enlatados, leite, cereais, bacalhau, etc... Pode ainda incluir um
apontamento relativo ao Natal como bolo-rei, frutos secos, etc.

