
 

 

Santo Natal 2020 
 

Caríssimas Irmãs e jovens em formação, 

meditando no Prólogo do Evangelho de João, que a liturgia nos propõe no dia de 
Natal, o meu coração foi - não por acaso - preso por esta frase: “A luz brilha nas 
trevas, e as trevas não a venceram” (Jo 1,5). 

Luz e escuridão: um conflito que caracteriza a história de todos os tempos, 
também os nossos. Mas, em dias tão cheios de escuridão e dor, penetra a Luz que 
vence todas as trevas e revela a presença de Deus, aqui, conosco, todos os dias. 
Também neste Natal marcado pela pandemia.  

Jesus, Luz do mundo, lança fragmentos de luz que dão sentido à história e 
iluminam o caminho, permitindo-nos de prosseguir na esperança.  

A esperança, aquela virtude infantil que, escreve o poeta Charles Péguy, nasce 
precisamente no dia de Natal e que conduz pela mão as virtudes irmãs, a fé e o amor, 
e as guia porque “a esperança vê o que ainda não é e que será”. 

Que o Natal deste ano seja para todas nós uma verdadeira conversão à esperança. São 
tantos os rebentos de esperança enxertados nas “raízes” da Promessa, no bom terreno 
da vida paulina. 

Seja, aquele que agora inicia, um longo ano natalício, um ano bíblico de esperança 
para nós que, como o apóstolo Paulo, somos chamadas ao sagrado ministério de anunciar o 
Evangelho de Deus (cf. Rm 15,16), um ministério que, no pensamento do Fundador, se 
expressa em termos de luz: «Vós sois os raios desta luz que é Jesus. “Ego sum lux mundi” 
e “Vos estis lux mundi”, porque vocês recebem de Jesus e dão aos outros» (FSP56, p. 73). 

Sem medo, levantemo-nos e ponhamo-nos a caminho porque a Promessa se renova, a 
Esperança nos conduz pela mão, ela está junto de nós naquele Filho que nos foi dado, 
o Emanuel, o Deus-conosco.  

Caríssimas, também em nome das irmãs do governo geral, tenham um Feliz Natal 
e um 2021 sereno, sinal de novos inícios, sob a proteção de São José, “pai da coragem 
criativa” (cf. Patris corde, 5). 

Que este augúrio abranja também as vossas famílias, os colaboradores leigos, 
cooperadores, amigos e benfeitores, aos quais manifestamos toda a nossa gratidão 
pela colaboração na proclamação do Evangelho em todas as partes do mundo.   

Com grande afeto, em comunhão de esperança. 

 

  

 
   sr Anna Caiazza 
      superiora geral 


