
 

Avila, Natal 2020 

 

“O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz;  

aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz” (Mt 4, 16) 

 

Queridos irmãos e irmãs: 

Apesar das trevas da pandemia da COVID-19 e suas consequencias, um ano mais temos a graça de nos 

preparar para vivermos o tempo de Natal. Um Natal que neste ano terá um carácter muito especial, dada a 

difícil situação que vive nosso mundo. 

Para muitos será um tempo de saudade, de tristeza ante a impossibilidade de uma celebração festiva e 

familiar. Porém para nós, que cremos no Amor do Deus feito carne, estes dias serão marcados pela alegria, 

porque sabemos que a promessa de uma luz capaz de iluminar as trevas do mundo fez-se realidade. E ainda 

continuará iluminando e resplandecendo na noite da história, sabemos que em Deus a Salvação já 

aconteceu. 

O Natal é sempre um convite à alegria profunda e verdadeira, à esperança capaz de iluminar as trevas. E se 

é verdade que essas sombras estarão presentes de um modo ou outro, agora sentimos mais fortemente seu 

peso. Por isso o desafio que todos temos é de converter-nos em estrelas de Belém, na luz em meio da noite, 

em apoio e esperança para os homens e mulheres de nossas terras. 

Por outro lado, a mudança e os condicionamentos, aos quais nos vemos submetidos nos hão afetado, sem 

dúvidas. Nós, no CITeS, como podeis imaginar, também fomos duramente condicionados, o que não nos 

impediu de chegar a tantas pessoas através de outros meios e vias, a tantos lares e comunidades que 

necessitam também deste alimento espiritual. Este foi e segue sendo um desafio que nos convida a crescer 

na criatividade, e também na austeridade e na confiança na Providência. 

As possibilidades que nos oferece a Internet têm sido surpreendentes: podemos seguir oferecendo grande 

parte de nossos cursos, incluído o máster, via on-line. Durante o verão foi possível abrir novamente as 

portas às atividades presenciais, se bem condicionadas pelas restrições e temores. Pudemos criar com um 

grupo de 20 pessoas especialistas em espiritualidade, acompanhamento e psicologia, uma rede mundial de 

acompanhamento espiritual. E nos surpreendeu o seguimento internacional dos retiros e exercícios, bem 

como dos comentários à Palavra e as orações… Especial ressonância teve a celebração do Congresso 

Mundial Sanjuanista no mês de setembro.   

É certo que não foi possível levar a cabo outras muitas atividades, e que seguir levando adiante centro tão 

grande resulta complicado. Porém, graças a Deus, nunca faltaram ajudas providenciais e os pequenos 

ingressos das diversas atividades que nos estão ajudando a manter-nos firmes. 

E, à parte do que partilhamos sobre nossa vida, queremos transmitir-vos nossa fraternidade nestas datas tão 

especiais. Desejamos-vos dias repletos da Paz e da Esperança de Belém, e que o Menino Deus siga 

fortalecendo-vos em vossa tarefa, missão e vocação. 

Feliz Natal e um Ano Novo 2021 repleto do gozo e do amor de Jesus. 
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