
 

 

Mensagem de Natal de dom Dario Campos, 

arcebispo de Vitória do Espírito Santo 

Natal 2020 

Meus Irmãos e minhas Irmãs, 

Paz e Bem! 

Neste período de preparação para o Natal, somos 

convidados a acompanhar e contemplar os passos 

da Sagrada Família de Nazaré, em seu percurso 

até à cidade de Belém.  

Reconheçamos nas privações sofridas por Maria 

grávida e, por São José à procura de um lugar 

seguro para a sua família, as fatigas, as lutas e o 

cansaço de todas as famílias. 



Lembremos, particularmente, aquelas que mais 

precisam e mais sofreram neste ano, marcado por 

tão grandes desafios e dificuldades, perdas e 

privações, impostos pela Pandemia do Covid 19. 

No silêncio daquela noite em Belém, a palavra final 

não foi o sofrimento, a dor, a morte, mas, a 

esperança, a luz e a alegria da Salvação que veio 

do céu e inundou a terra inteira. 

O Evangelho de São Lucas proclamado na noite 

de Natal, indica que no tempo previsto, Maria deu 

à luz seu Filho primogénito, enfaixou-o e o colocou 

deitado na manjedoura. 

Inauguração de um tempo novo para toda a 

humanidade, anunciado pela terra inteira, por meio 

das palavras do anjo, dirigidas aos pastores: “Eu 

vos anuncio uma grande alegria, que será para todo 

o povo: hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós 

um salvador que é o Cristo Senhor” (Lc 2,10-11). 



Meus irmãos e minhas irmãs, cheios de confiança e 

fé, aproximemo-nos com grande esperança da 

cidade de Belém. Apressemo-nos na procura 

Daquele que nasceu no Natal e que vem ao nosso 

encontro, a fim de sermos iluminados e fortalecidos 

por sua presença e graça, confirmados na alegria da 

salvação que Ele nos dá. 

Vivamos um Natal do cuidado e da atenção uns 

para com os outros, fugindo do consumismo e de 

tudo que é supérfluo, encontrando assim, a 

verdadeira essência do Natal. 

Que seja um momento marcado pela sobriedade da 

fé, reconhecida em gestos simples e significativos, 

pela esperança de tempos novos e, sobretudo, pela 

caridade que pode mover os corações na direção 

dos que mais precisam. 

Desejo a todos vocês meus irmãos e irmãs, um 

Santo e Feliz natal, repleto das bênçãos e graças 



do céu, cheio da alegria própria daqueles que se 

encontram com o Senhor Jesus cristo.  

Que o próximo Ano seja marcado pela esperança 

de um tempo novo, no qual reine a Paz, a Justiça e 

a Fraternidade. 

Feliz Natal e um Abençoado Ano Novo! 

Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

Dom Dario Campos, ofm 

Arcebispo de Vitória do Espírito Santo 

 


