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O Natal do Combatente é um Natal diferente!... 
 
Como diferentes são os sentimentos que o podem invadir: - Se já passou o Natal em 
situações de combate; se vive hoje o Natal em situação de conflito ou de 
manutenção da paz; se vive uma juventude que lhe permite festejar o Natal como 
qualquer cidadão, embora na perspectiva de um dia se ver nas situações anteriores. 
Os que já tiveram a oportunidade de ultrapassar o inferno da guerra ou da imposição 
da paz têm uma mensagem e uma vivência que bem pode servir de exemplo e 
suporte. O homem que viveu situações de afastamento forçado dos seus entes 
queridos, em ambiente de guerra, teve e tem Natais bem diferentes do comum dos 
mortais!... 
 
Quem alguma vez teve oportunidade de misturar a saudade com o permanente 
perigo, a morte iminente com a vida, a fome com a abundância, a dúvida com a 
esperança, a coragem com o medo, o justo com o injusto, em situações de guerra, 
jamais esquecerá os dias em que, bem longe, outros assinalavam o Natal que ele, 
família e amigos, não tinham possibilidade e alegria de festejar! Quando hoje revive 
o Natal, o Combatente recorda forçosamente esses tempos difíceis e o Natal é para 
ele, sempre, um Natal diferente! 
 
Um Natal necessariamente mais Natal! Porque ele, combatente, ficou mais 
consciente e mais defensor da Paz! Mais tolerante porque se confrontou com a 
violência; mais amigo porque conheceu o inimigo; mais alegre porque conviveu com 
a tristeza e a adversidade; mais forte porque venceu a morte; mais compreensivo 
porque, na época em que se festeja o mistério do nascimento, sente que também 
ele ressuscitou; porque verdadeiramente sente que está vivo e capaz de agora, 
festejar de consciência tranquila, mais um Natal, com a família e os amigos. 
 
É esta mensagem que deixam à juventude. Que eles próprios são capazes de 
acreditar que a guerra e a violência que tiveram que enfrentar, acabarão um dia 
porque o Natal existe. E ao contrário do que então tiveram dificuldade em 
compreender, o Natal é de facto alegria, encontro, dádiva, vida, luz e amor. Importa 
que não seja vivido apenas um dia por ano e por vezes não possa ser vivido. De facto 
afirma-se que o Natal é o mistério duma" admirável permuta". Logo, mesmo nas 
situações difíceis, segundo alguns "é Natal quando o homem quiser" e segundo 
outros "é Natal porque Deus quis". Só que por vezes parece que nem o Homem nem 
Deus o querem. Festejemos todos, neste ano de 2003, mais um Natal e lembremo-
nos dos que hoje, como nós um dia, dificilmente o podem verdadeiramente sentir. 


