
Caros irmãos, 
aproxima-se o Natal de 2019, e renova-se a ocasião para fazer-lhes meus votos, votos que dirijo a cada um de bom grado.

Quando iniciei o meu serviço de Definidor da Província Vêneta, já há muitos anos, logo pude dar-me conta de que há algumas 
coisas que podem frear bastante significativamente a nossa adesão sincera ao Senhor. Já então, tinha percebido que a busca de 
prestígio, o mito do poder e o engano do dinheiro podiam enfraquecer notavelmente o nosso desejo de corresponder ao Senhor.

Assim, penso que o Natal seja um momento favorável, realmente uma bênção para nós, pois nos ensina algo a respeito.

Uma criança não precisa de prestígio, não está em busca de prestígio. Impõe-se pelo que é, pelo fato de existir. Impõe a sua 
atenção a todos, não apenas ao pai e à mãe, Maria e José; impõe a atenção aos pastores, dos pastores aos magos. Impõe-se por si, 
não precisa de prestígio. Uma criança não pode buscar poder, depende em tudo e para tudo daqueles que a acolheram e cuidam 
dela. Tampouco uma criança pode entender algo ou pode estar interessada no dinheiro, na economia. Portanto, sem prestígio, 
sem poder, sem dinheiro.

O Natal é um grande mistério porque impressiona por um outro motivo. Deus, no Filho nascido em Belém, fala-nos a única coisa 
que vale, que torna rica a história, a história global, a história de cada um de nós mesmos, isto é, o amor gratuito de Deus. O 
amor gratuito de Deus por todos, o amor gratuito de Deus por cada um de nós. Se se acolhe o amor gratuito de Deus, podemos 
nos libertar de tantas coisas que nos sobrecarregam em vão. A nossa alegria poderá crescer muito, e seremos testemunhas mais 
verazes de que Deus nos quer bem, quer bem ao homem.

Desejo que todos os meus frades que estão pelo mundo estejam contentes, porque acolheram o Senhor Jesus, porque acolheram o 
seu amor gratuito. Desejo que possam ser testemunhas de que Deus quer bem ao homem.

A cada um, irmãos, meus votos de feliz Natal! 
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