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 24 de Dezembro 2021  - Vigília da solenidade do Nascimento do Senhor. 

Leitura de Isaías 52, 7-10; Epístola aos hebreus 1, 1-6; Evangelho 
segundo São João 1, 1-18 

“No princípio era o Verbo, 
e o Verbo estava com Deus, 

e o Verbo era Deus. 
Nele estava a Vida, 

 E a vida era a luz dos homens.” 
 

 

“Neste momento histórico, marcado 

pela crise ecológica e por graves 

desequilíbrios económicos e 

sociais, agravados pela pandemia 

do coronavírus, precisamos mais do 

que nunca da fraternidade. E Deus 

no-la ofrece, dando-nos o seu Filho 

Jesus: não uma fraternidade feita de 

palavras bonitas, ideais abstractos, 

sentimentos vagos.  Não! Uma 

fraternidade baseada no amor real, 

capaz de encontrar o outro diferente 

de mim, de compadecer-me dos 

seus sofrimentos, aproximar-me e cuidar dele, mesmo que não seja da minha 

família, da minha etnia, da minha religião; é diferente de mim, mas é meu irmão, 

é minha irmã. E isto é válido também nas relações entre os povos e as nações: 

todos irmãos . “Papa Francisco  
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Queridos amigos da Família ACI, queridas Irmãs,  

A Comissão internacional deseja pegar nas palavras do Papa Francisco, na sua mensagem de 
Natal 2020 e aplicar esta mensagem em 2022: o apelo a construir uma igreja aberta, uma igreja 
Sinodal, uma igreja que caminha com os mais necessitados do planeta. 
 
“Perante um desafio que não conhece fronteiras, não se podem erguer barreiras. Estamos 
todos no mesmo barco. Cada pessoa é meu irmão. Em cada um vejo refletido o rosto de 
Deus e, nos que sofrem, vislumbro o Senhor que pede a minha ajuda. Vejo-O no doente, 
no pobre, no desempregado, no marginalizado, no migrante e no refugiado: todos irmãos 
e irmãs. 
 
No dia em que o Verbo de Deus se faz Menino, reparemos em tantas crianças que em todo 
o mundo, especialmente na Síria, Iraque e Iémen, ainda estão a pagar o alto preço da 
guerra.  Que os seus rostos sensibilizem as consciências dos homens de boa vontade, para 
que se enfrentem as causas dos conflitos e se trabalhe com coragem para construir um 
futuro de paz.”  
Papa Francisco 
 

 

Depois de nos termos 

preparado para o Nascimento 

de Jesus, como Família ACI,  

queremos convidar-vos a 

continuar a fortalecer os laços 

de fraternidade que nos fazem 

irmãos, apesar das fronteiras.  

Que, neste Natal, o Nascimento 

de Jesus encha os nossos 

corações e nos faça trabalhar 

unidos por un mundo melhor.  

 

Família Aci, Dom do Espírito Santo ao serviço de 

uma Igreja Missionária 

Com amizade, 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  

Ir. Brigit Viji, Ir. Pilar Guzmán, Ir. Maria Vaz Pinto 

Comissão Internacional da Família ACI 


