“E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominála” Jo 1,5

Caros irmãos e irmãs,
Paz e bem!
O ano de 2020, devido à pandemia do covid-19, ficará marcado na
história da humanidade, como um tempo de grandes desafios, privações e
perdas. Um tempo difícil para todos, de maneira especial, para os
empobrecidos, os excluídos e os marginalizados, pois foram os que mais
sofreram com as consequências desta pandemia.
Quando este tempo passar, é importante reconhecer que não restaram
somente as marcas das dores vividas, das perdas e privações, pois, muitos
foram os sinais de esperança que surgiram ao longo do caminho. De fato,
muitas luzes foram acesas por todos os que souberam acolher os apelos
do Evangelho e assumiram a caridade fraterna como sinal luminoso e
concreto de sua fé. Uma realidade descrita, de forma clara, no texto do
Evangelho proclamado no último dia do ano, no qual o evangelista afirma:
“E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la” (Jo 1,5).
Que neste Ano Novo, a Luz que é Jesus Cristo ilumine e aqueça os
nossos corações e, por meio de nós, resplandeça por toda a parte,
alcançando a todos os nossos irmãos e irmãs, a fim de que a esperança de
tempos novos nos guie no caminho da construção de laços de
fraternidade, cuidado e compromisso fraterno. Estes laços serão luzes
acesas ao longo do ano que se inicia, capazes de comunicar a todos a
presença amorosa do Pai que sustenta, ampara, consola e guia.

Roguemos à Virgem Maria, a Senhora da Penha, que interceda a Seu
Filho Jesus por todos nós, para que nos tornemos sinais do Reino de
Deus, construtores de um mundo mais justo, solidário e pacífico.
Feliz Ano Novo!
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
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