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Pe. Eliomar Ribeiro, SJ Palavra do Diretor Nacional

“natal” 

São tantas as histórias e lendas que nos 
ajudam a compreender o sentido do Natal 

de Jesus! Conta-se que um pobre sapateiro 
vivia numa casa humilde, na encruzilhada de 
um caminho, perto de um pequeno vilarejo. 
Como era um homem bom e queria ajudar 
os viajantes que passavam por ali, todas as 
noites deixava na janela de sua casa uma vela 
acesa, de modo a guiá-los na escuridão. Passou 
o tempo e, apesar da doença e da fome, nunca 
deixou de acender sua vela. Veio então uma 
grande guerra, e todos os jovens foram 
convocados e partiram, deixando o vilarejo 
ainda mais pobre e triste. As pessoas do povoado, 
ao verem a persistência daquele pobre sapateiro, 
que continuava a viver sua vida cheio de 
esperança e bondade, decidiram imitá-lo e, 
na noite da véspera de Natal, todos acenderam 
uma vela em suas casas, iluminando assim 

todo o vilarejo. À meia-noite, os sinos da igreja 
começaram a tocar, anunciando a boa notícia: 
a guerra tinha acabado e os jovens regressavam 
às suas casas! Todos gritaram: “É um milagre! 
É o milagre da luz!”. A partir de então, acender 
uma vela na véspera de Natal tornou-se tradição 
entre quase todos os povos.

Essa pequena história nos leva a acreditar 
que é possível fazer o Natal de Jesus acontecer 
em nosso mundo: a perseverança, a esperança, 
a bondade, o amor, a misericórdia, o cuidado, 
a defesa etc. são nossas velas acesas diariamente. 
Enquanto tantos insistem em apagar velas, 
nós, cristãos, queremos iluminar as trevas 
deste mundo com nosso testemunho. Quando 
buscamos ser testemunhas do amor de Cristo, 
as realidades ao nosso redor se iluminam, 
como pequenas estrelas que fazem brilhar o 
céu em noite escura.

nosso 
de cada dia
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Olho para mais um ano que vai terminando 
e contemplo, com o coração agradecido, tanta 
coisa boa acontecendo na vida dos membros 
do Apostolado da Oração e do Movimento 
Eucarístico Jovem. Cada visita às dioceses e 
paróquias, cada encontro com as pessoas, 
cada lágrima derramada, cada sorriso, cada 
compromisso com a missão são pequenas 
velas acesas no caminho da Rede Mundial 
de Oração do Papa. Há sempre quem duvida, 
quem rema contra, quem critica... são lamparinas 
com pouco azeite! 

Quero recordar alguns testemunhos que 
vi e escutei neste ano: “Padre Eliomar, tenho 
mais de 70 anos como apóstola e sinto uma 
alegria imensa em ver tanta coisa nova 
acontecendo”; “Nossa Concentração parecia 
o céu na terra, que pena que acabou. Eu ficaria 
aqui dias e dias”; “A revista Mensageiro está 
uma beleza, cada mês tanta coisa para nos 
ajudar”; “Agradecemos ao Padre Eliomar por 
gastar seu tempo e sua vida conosco, jovens 
do MEJ”; “Que alegria receber na minha casa 
a visita do diretor nacional; sinto como se Jesus 
me viesse visitar”; “O Apostolado da Oração 
está mudando para melhor”; “Nosso Encontro 
com o Papa foi a melhor coisa que aconteceu 
na minha vida”. Esses e tantos outros 
testemunhos são velas acesas que animam 
nosso desejo de estarmos sempre mais 
disponíveis para a missão de Cristo.

Naquela noite fria de Belém, o “Menino” 
veio iluminar a vida de José e Maria. Não 
demorou muito para que uma nova luz fosse 
acesa na vida dos pastores, dos magos do 
Oriente, na natureza. A luz verdadeira se dissipa 
e ilumina tudo e todos ao seu redor. Como 
nos recorda São João no prólogo do seu 

Evangelho: “Esta era a luz verdadeira, que 
vindo ao mundo a todos ilumina. Ela estava 
no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, 
mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para 
o que era seu, mas os seus não a acolheram 
[...] E a palavra se fez carne e veio morar entre 
nós. Nós vimos a sua glória, glória do filho 
único da parte do Pai, em plenitude de graça 
e de verdade” (Jo 1,9-11.14). 

Gostamos de cantar na liturgia do Natal 
que “a luz resplandeceu em plena escuridão, 
jamais irão as trevas vencer o seu clarão”. 
Cantamos a fé que professamos, cantamos a 
esperança de dias melhores. Nenhuma treva, 
por pior que seja, pode apagar em nós a chama 
do amor de Deus derramado em nossos corações 
por Aquele que desde a eternidade nos amou 
primeiro e que nos deu seu Filho como salvador. 
A defesa da vida e o cuidado com a “casa 
comum” é o nosso compromisso diário. É 
vital acendermos luzes e pendurá-las nas 
janelas e esquinas de nossas cidades e vilas 
para impedir que as trevas tomem o lugar 
da luz. É vital manter acesa a chama da oração 
que sustenta a missão!



Que tal continuar 
a leitura?

Assine já!
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