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“E o Verbo se fez carne  e habitou entre nós. E nós contemplámos a sua glória, a glória que possui 

como Filho Unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade”.  

(João 1,14) 

 

Caríssimos Confrades, 

 

Contemplando o mistério da Palavra que se faz carne para nos revelar a face de Deus, nosso Pai, 

somos convidados a reconhecer o amor que nos é oferecido na pessoa de Jesus. Vivemos esta graça 

como missionários e todos os dias somos convidados a ser testemunhas do amor que quer morar no 

coração de todos os nossos irmãos e irmãs. 

Como missionários chamados a ser anunciadores da Palavra, sentimo-nos cheios de gratidão por 

esta vocação, e nestes dias queremos renovar o nosso compromisso e a nossa consagração para que 

a Palavra do Senhor possa iluminar aquela parte da humanidade que acompanhamos através do 

nosso serviço missionário. 

Pedimos oo Senhor da paz, da justiça, da verdade e do amor que nos acompanhe sempre no nosso 

caminho pessoal e no caminho do Instituto de modo que o nosso testemunho e o nosso empenho em 

favor dos mais pobres seja instrumento para manifestar a sua glória.  

Agradecemos ao Senhor por tudo o que Ele fez em nós durante o este ano que acaba e 

reconhecemos a sua bondade, a sua misericórdia e a sua paciência. São tantas as graças e as bênçãos 

que recebemos que podemos dizer com todo o coração: obrigado, Senhor, porque foste 

extraordinário connosco. 

Olhando para o futuro pedimos com a simplicidade a sua proximidade, o seu amparo, a sua 

sabedoria e a paixão necessária para viver a nossa missão com confiança e entusiasmo. 

Desejamo-vos uma festa de Natal cheia de paz, cheia de Deus. Que o Senhor encontre nos vossos 

corações uma casa acolhedora e disponível para o deixar habitar sempre. Que Ele seja a luz que 

guie os vossos passos ao encontro dos irmãos. Que Ele vos encha do seu amor para o levar a todos 

os necessitados deste mundo. 

Seja 2011 um ano de serenidade e de trabalho missionário feito com alegria, cheios de confiança no 

Senhor que continua a chamar-nos para fazer de nós seus discípulos. 

 

Para todos fazemos votos de um Santo Natal e um Ano Novo cheio de graças missionárias. 

 

Um abraço fraterno. 
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