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Papa Francisco neste Natal, final de ano e começo do vigésimo ano do século vinte e 

um, nos tem proposto uma reflexão que chama a atenção de cristãos e também não 

cristãos sobre o âmago, a essência da vida humana no contexto da ecologia integral e na 

preservação da casa comum. 

Na homilia da missa da noite de Natal partindo das palavras de Paulo ao seu discípulo 

Tito: «Manifestou-se a graça de Deus» ele afirma em contraposição à teologia da 

prosperidade e à religião da meritocracia a gratuidade do amor divino, “o amor que 

transforma a vida, renova a história, liberta do mal, infunde paz e alegria. Nesta noite, 

foi-nos mostrado o amor de Deus: é Jesus. Em Jesus, o Altíssimo fez-Se pequenino, 

para ser amado por nós. Em Jesus, Deus fez-Se Menino, para Se deixar abraçar por 

nós. Para nos dizer que é completamente gratuita. Enquanto aqui, na terra, tudo parece 

seguir a lógica do dar para receber, Deus chega de graça. O seu amor ultrapassa 

qualquer possibilidade de negócio: nada fizemos para merecê-lo, e nunca poderemos 

retribuí-lo” 

«O Natal lembra-nos que Deus continua a amar todo o homem, mesmo o pior. Hoje diz 

a mim, a ti, a cada um de nós: «Amo-te e sempre te amarei; és precioso aos meus 

olhos».1 

No dia de Natal na tradicional mensagem “Urbi et Orbi” (a cidade e ao mundo) voltou a 

acentuar a centralidade do nascimento de Jesus como momento que dá um novo curso à 

história e a abre a um novo entendimento: 

«Nesta noite, do ventre da mãe Igreja, nasceu de novo o Filho de Deus feito homem. O 

seu nome é Jesus, que significa Deus salva. O Pai, Amor eterno e infinito, enviou-O ao 

mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo (cf. Jo. 3, 17). O Pai no-Lo deu, 

com imensa misericórdia; deu-O para todos; deu-O para sempre. E Ele nasceu como 

uma chamazinha acesa na escuridão e no frio da noite». E continuando em sua fala 

animando nossa esperança e a do mundo inteiro continuou:  

«É verdade que há trevas nos corações humanos, mas é maior a luz de Cristo; há trevas 

nas relações pessoais, familiares, sociais, mas é maior a luz de Cristo; há trevas nos 

conflitos econômicos, geopolíticos e ecológicos, mas é maior a luz de Cristo».2 

 
1 Papa Francisco, Homilia da Missa da Noite de Natal, 2019. 



Estas palavras de esperança e luz pronunciadas no Natal as podemos encontrar também 

na mensagem para a celebração do quinquagésimo terceiro dia mundial da Paz onde 

Francisco afirma: «A paz é um bem precioso, objeto da nossa esperança; por ela aspira 

toda a humanidade».3 Mas colocar esperança na paz é um comportamento humano que,  

exige uma tensão existencial, as vezes até muito custosa que pode ser vivida e aceite 

pelo fato de justificar a canseira do caminho, ao qual a esperança dá asas. E isso sem ser 

ingênuos e idealistas, mas concretos, sabendo que, muitas vezes, «a guerra começa pelo 

fato de não se suportar a diversidade do outro, que fomenta o desejo de posse e a 

vontade de domínio. Nasce, no coração do homem, a partir do egoísmo e do orgulho, 

do ódio que induz a destruir, a dar uma imagem negativa do outro, a excluí-lo e 

cancelá-lo. A guerra nutre-se com a perversão das relações, com as ambições 

hegemônicas, os abusos de poder, com o medo do outro e a diferença vista como 

obstáculo; e simultaneamente alimenta tudo isso»4. E Francisco afirma claramente que 

é impossível construir a Paz e um novo conceito de humanidade sobre a dicotomia 

perversa de uma falsa segurança sustentada pela desconfiança e pelo medo como 

aniquilação total do outro.  

È interessante notar como Francisco, retomando por certos versos Paulo VI e sua 

doutrina social da Igreja convida todos nós a superar o medo e a desconfiança mantendo 

viva a memória horizonte da esperança. Particular atenção ele dedica à “memória” 

como caminho importante para construir e manter a Paz: «O mundo não precisa de 

palavras vazias, mas de testemunhas convictas, artesãos da paz abertos ao diálogo 

sem exclusões nem manipulações. De fato, só se pode chegar verdadeiramente à paz 

quando houver um convicto diálogo de homens e mulheres que buscam a verdade mais 

além das ideologias e das diferentes opiniões. A paz é uma construção que “deve estar 

constantemente a ser edificada”, um caminho que percorremos juntos procurando 

sempre o bem comum e comprometendo-nos a manter a palavra dada e a respeitar o 

direito. Ligada a memória temos outro fator importante a “escuta” - Na escuta mútua, 

podem crescer também o conhecimento e a estima do outro, até ao ponto de reconhecer 

no inimigo o rosto dum irmão –.5 

Mas a PAZ para Francisco é um processo que se prolonga no tempo, um trabalho 

paciente de busca da verdade e da justiça, uma construção social em continua 

elaboração onde deve haver «a dupla aspiração – à igualdade e à participação» que 

contrastam a fratura e as desigualdades sociais, superando e abandonando o desejo de 

dominar os outros e aprendendo a olharem-se mutuamente como pessoas, como filhos e 

filhas de Deus, como irmãos e irmãs. E citando Papa Bento XVI continua: 

«O que é verdade em relação à paz na esfera social é verdadeiro também no campo 

político e econômico, pois a questão da paz permeia todas as dimensões da vida 

 
2 Papa Francisco, Mensagem “Urbi et Orbi” 2019. 
3 Mensagem do Santo Padre Francisco para a celebração do DIA MUNDIAL DA PAZ, 1 de janeiro de 2020. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 



comunitária: nunca haverá paz verdadeira, se não formos capazes de construir um 

sistema econômico mais justo».6 

Tudo isso se concretiza para Francisco na conversão ecológica, a que apelamos, leva-

nos a uma nova perspectiva sobre a vida, considerando a generosidade do Criador que 

nos deu a Terra e nos chama à jubilosa sobriedade da partilha. Esta conversão deve ser 

entendida de maneira integral, como uma transformação das relações que mantemos 

com as nossas irmãs e irmãos, com os outros seres vivos, com a criação na sua 

riquíssima variedade, com o Criador que é origem de toda a vida. Para o cristão, tal 

conversão exige «deixar emergir, nas relações com o mundo que o rodeia, todas as 

consequências do encontro com Jesus».   

E enfim não podemos esquecer que o «caminho da reconciliação» requer paciência e 

confiança. Não se obtém a paz, se não a esperamos e a construímos pacientemente na 

ferialidade de nossa vida. 

Gianfranco Graziola 

____________________________________________________ 

Enviar comentários a: gianfranco.gra@gmail.com; pare@consolata.qc.ca; 

leonel@fundacionparalareconciliacion.org 

 

 
6 Carta enc. Caritas in veritate, 29 de junho de 2009, 39. 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html

