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Neste texto procuramos transmitir um resumo das ideias principais 

encontradas na mensagem de natal de sua beatitude nosso patriarca 

João X. 

 

João X, pela graça de Deus, Patriarca de Antioquia e todo o Oriente, 

aos nossos irmãos Arcebispos, Bispos e Padres da santa igreja 

Antioquina e a todos os nossos filhos e filhas de nosso trono onde 

estiverem, no oriente médio e na diáspora. 

“O Senhor realizou o caminho até o presépio, para entrar ao mais 

profundo de nossas almas e transfigurar-nos por seu amor".  

 

“A cada Natal, estamos chamados a recordar que o Senhor do presépio 

veio a nosso encontro... para por suas sementes em nosso ser e nosso 

coração”.  

 "Veio para nos convidar a aderirmos a Ele, pela fé, que recebemos  de 

nossos ancestrais. Veio para selar nosso coração e animar-nos a 

defender nossas cidades, povoados e montanhas e enraizar-nos na 

terra de Antioquía onde por primeira vez no mundo, os discípulos 

foram chamados ´cristãos´". 

 

Nos convida "a aderir a Cristo, e a escrever nossos nomes, junto a Seu 

nome, no Livro da vida". 

 

Recorda que "recebemos o Evangelho da boca dos Apóstolos e que as 

circunstancias mais difíceis no puderam arrancar de nossos corações, 

nem dos corações de nossos ancestrais, esta fé que abraçamos e 

conservamos preciosamente sempre".  

"somos batizados em nome de Cristo desde ha dois mil anos. E 

ninguém pode nos converter a una outra religião, tampouco 

necessitamos ser evangelizados". Pois, "durante dos mil anos, 

caminhamos sobre a senda do amor e da abertura aos demais, sem 

importar sua raça ou religião... mas, temos que saber também que não 



nos desviaremos de nossa fé solida como una rocha". 

 

Enfatiza no hino dos anjos, "Gloria a Deus nas Alturas, Paz  na Terra, 

e boa vontade para os homens", a paz não "se reduz a um simples gozo 

de bens materiais"... senão que a mesma se encontra quando "a paz do 

Espírito floresce nos corações dos que aceitaram a Palavra de Deus". 

 

Eleva suas orações ao Senhor pela paz na Síria, Líbano, Palestina, 

Iraque, Egito e em todo lugar do Oriente, recordando o preço pelo 

sofrimento do terrorismo, do embargo económico, do sequestro 

(especialmente dos dois Arcebispos de Alepo, Saydna Pablo Yazigi e 

Saydna Youhanna Brahim). 

 

Critica aos que falam dos direitos humanos e os aplicam segundo 

critérios aleatórios, de acordo a uma agenda ou outros interesses, 

denunciando o mercado pseudo-humanista das relaciones 

internacionais.  

 

Sua Beatitude conclui sua mensagem de Natal pedindo ao Senhor Jesus 

seu terno olhar sobre a terra aonde Ele nasceu, pedindo proteção e 

socorro a todos os irmãos em Cristo onde seja que se encontrem, 

cicatrizando suas feridas, dando-lhes seus dons, sua paz, sua graça e 

sua misericórdia, para que "possamos cantar os louvores a Deus" 

dizendo: 

“Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para sempre. Amém”. 


