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É Natal! É Natal!  
Salvação e luz! 
É Natal! É Natal! 
Já nasceu Jesus. 
Paz na terra aos homens! 
Alegria e bem! 
Foi a boa nova do anjo de Belém!  

 
Caros Pais, 
 
Em todos os Natais, somos induzidos com fortes e insistentes apelos ao consumo. É quase inevitável. Sem 
querer embarcamos numa viagem que nos leva a uma vivência de Natal totalmente distorcida e esvaziada 
do real propósito desta celebração. 
 
Para cumprir as expectativas dos filhos, por exemplo, muitas famílias começam o novo ano repletas de 
novos compromissos, perdendo-se, neste sentido, o real significado da noite de Natal. 
Se perguntarmos uma criança o que lhe lembra o Natal? Provavelmente responderá: “Pai Natal, 
presentes, luzes, …” Mas, e para nós o que é o Natal? Estaremos a passar bem a mensagem da verdadeira 
origem desta data?  
 
Natal é o período para celebrarmos o nascimento de Jesus, de olharmos para os nossos hábitos, de nos 
interpelarmos sobre a nossa vida e encontrando o verdadeiro espírito natalício ir ao encontro da 
verdadeira essência do ser humano. Não há nada que precisemos mais do que ser amados, de 
experimentar o gosto do perdão e de redescobrir que amar incondicionalmente o próximo é possível, até 
indispensável, se quisermos ser felizes e contribuirmos para edificação de um mundo novo e melhor. 
 
Ainda há tempo para fazer do Natal 2017, um momento diferente. Basta que o verdadeiro sentido do 
Natal possa envolver as nossas casas e nossos corações. Formulamos o desejo que possam reunir a 
família, os filhos que estudam fora, os irmãos que se mudaram para longe por motivos de trabalho, os 
primos que há anos não vemos, e claro, os avós, para quem ainda tem o privilégio de os ter por aqui. Que 
não seja apenas mais uma comemoração ou mero evento, mas o início para uma nova geração. 
 
É tempo de agradecer o dom de ser família, de estarem unidos, que é muito mais do que reunidos, de 
amarmos, de nos alegrarmos e de brincar juntos ... É tempo de fortalecer a solidariedade e de fazer algo 
por quem tem menos condições que nós. Vale doar-se, visitar um orfanato, um lar ou outra qualquer 
instituição de acolhimento levando mais do que presentes; leve o seu tempo, a sua presença, o seu amor, 
a sua disposição de conversar, de abraçar e contar histórias.  
 
A essência do Natal são as pessoas … Esta dimensão é-nos dada gratuitamente, em cada ano, na 
lembrança do nascimento do Jesus. Marca a certeza de que Deus não se cansa de nos amar.  
O espírito do Natal não está à venda em nenhuma superpromoção das melhores lojas. Encontra-se em si! 
 
Um Feliz Natal a todos! 
Bem-aventurado ano de 2018! 
 
A Direção do Colégio Nossa Senhora do Alto 
Cón. César Chantre 

 


