
MENSAGEM DE NATAL 

MAIS UM NATAL IRREPETÍVEL 

 

 

Natal! Época anual de pausa individual e coletiva, de convergência e coesão num sentimento 

comum: Desejo de Paz e Felicidade. 

Sentimento, ano a ano repetido, no mundo cristão, e que embora tenha a força suficiente para 

suspender temporariamente guerras, jamais tem conseguido pôr-lhe fim! Muitas vezes porque o 

Poder converge no indivíduo ou indivíduos, cujas decisões contrariam o sentimento coletivo! 

Em sentido restrito o Natal, sinónimo de festa natalícia, de harmonia familiar, de tranquilidade, 

de manifestação externa de desejo de felicidades a amigos e conhecidos, abre portas a um novo 

ano, em que sistematicamente se renova a esperança de êxitos, sucessos e vitórias individuais e 

coletivas, e onde se deseja que a tranquilidade e a Paz vençam a ambição desmedida e a guerra. 

Todos ambicionam por felicidade! A época natalícia, cada ano repetida, é todos os anos irrepetível 

e por isso cada ano diferente dos anteriores. 

Em cada um de nós a vida avança numa direção conhecida! Umas vezes com felicidade, outras 

com drama. Umas vezes em Paz, outras com o fantasma da Guerra. Mas em qualquer das 

circunstâncias sempre com esperança de que o futuro seja de Bem-estar, Justiça e Liberdade 

individual e coletiva. 

Nós, Combatentes e membros da Liga dos Combatentes, e nossas famílias, é nesses objetivos que, 

mais uma vez, nos focamos neste Natal de 2022. 

Fazendo Votos para que este Natal nos dê força para continuar a acreditar que o ano que se 

aproxima seja um ano em que a justiça e a força da liberdade de expressão nos ajudem a melhorar 

os apoios do Estado que nos permitam melhor Bem-Estar. Permitam um ano de 2023 mais feliz e 

que o Natal do próximo ano possa ser passado e festejado com outro estado de espírito individual 

e coletivo. Com menos tristeza do que o ostracismo e a indiferença provocam. 

Entretanto e porque sabemos enfrentar as dificuldades da vida em tempo de Paz, depois de 

termos enfrentado as dificuldades da guerra e da insegurança, festejaremos o nosso Natal de 2022 

com alegria, em convívios e em família, em solidariedade e com apoio mútuo. 

Se em determinada altura das nossas vidas, o dever nos retirou o direito à Liberdade e o direito à 

Vida, e consequentemente nos roubou verdadeiros Natais, hoje, cada um, de acordo com as 

condições que a vida nos proporcionou, comemoremos o Natal com um sentimento de Paz e de 

União e na Liga dos Combatentes, com a certeza de que nos cem Natais já passados desde a nossa 

fundação, todos estivemos e continuamos unidos no cumprimento dos nossos objetivos e sempre 

lutámos e ambicionámos, para todos, BOAS FESTAS E UM BOM ANO NOVO. Para que isso 

aconteça, importa que todos contribuamos, com o nosso esforço e nosso saber, para que tal 

aconteça. 

Aos que se batem hoje onde Portugal os envia, na defesa dos interesses superiores do país, faço 

votos de um Natal o mais tranquilo possível. Aos que se bateram e batem numa missão de 

segurança nacional, em situação de emergência, combatendo a Pandemia, testemunho a nossa 

solidariedade e que em breve se juntem à Liga dos Combatentes. Nós combatentes que fomos, em 

situação de guerra, seremos ainda mais fortes, estatutariamente convosco, enquanto 

combatentes pela defesa da vida dos portugueses. 

Aqui vos deixo, a todos, votos de boa saúde e as maiores felicidades natalícias e no Ano Novo que 

se aproxima. 

 

O Presidente da Liga dos Combatentes, 

Joaquim Chito Rodrigues, Tenente-General 


