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        Querid@s do grandioso movimento Dia Mundial de Oração. 
 
 A data do Natal recém passou. Ainda tenho muito presente em minha memória, 
as tantas mensagens recebidas. Também eu, pelo DMO, havia montado uma. 
Desisti de enviar. Seria só mais uma. Propositadamente, deixei para fazê-lo pós 
Natal. Observo: o que sobrou do Natal? Das mensagens tão lindas, das festas, 
encontros de famílias? Das celebrações nas igrejas...com suas pregações e 
teatros...Tudo preparado com tanto esmero... A correria voltou, as igrejas estarão 
outra vez  vazias. A desesperança vai tomando o espaço do fazer diferente, que 
tínhamos tomado por certo no Natal. Então os votos de “Natal para o ano inteiro” 
vão perdendo a magia. Talvez porque nosso olhar esteja ainda no Papai Noel, no 
pinheirinho e, principalmente, na manjedoura. Jesus não está mais ali. Êle passou 
pelo sacrifício do madeiro, ressuscitou e está entre nós. E isso não tem nada de 
magia. É realidade p’ra ser vivida. “Eis que estou à porta e bato”. Olho as 
gravuras e não tem fechadura. Ela está no lado de dentro. É o coração que precisa 
se abrir. Então é Natal. Natal para o ano inteiro, a cada ano. Ouvi, para tristeza, 
de pessoas que  não celebram, porque não creem no Natal como nascimento de 
Cristo, o Redentor. Somente quando o coração se abrir, de fato, para Cristo entrar 
e habitar, tenho certeza, seremos capazes de promover mudanças que nem 
podemos imaginar. Um coração recrudescido é incapaz de doar-se para o que e 
quem quer que seja. Deixemos as mensagens natalinas agir em nós e inundar 
nossos corações com a luz de Cristo. Que retumbem em nossa mente o ano 
inteiro e nos impulsionem para fazer a diferença ali onde estamos. Isso já será um 
bom fermento. Nos apropriemos das tantas, tão lindas e tão profundas mensagens 
e busquemos orientação e força para testemunhar e servir, assim como o 
aniversariante nos ensinou. E que possamos sempre olhar confiantes para a 
manjedoura e a cruz vazios, porque essa é a relação do Natal com a Páscoa. Que 
até o próximo Natal,  não nos falte a Fé, a Esperança e o Amor, para então serem 
renovados e validados os novos votos. E que o Novo Ano que já se sente, venha 
nos trazer as Boas Novas de que a Bíblia nos fala. Que sejamos sensíveis e 
tolerantes. Perseverantes na oração e incansáveis na caridade. Abra o coração e 
deixa Cristo entrar. 
               Com um fraterno abraço de vossa irmã em Cristo. 
                                     Ani Cheila Kummer 
                                     Pres. DMO Brasil 


