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O Primeiro 
Natal Maria, bendita sejas entre as mulheres.

Do teu ventre em flor sairá uma pétala
Gerada na obediência e no Amor. 
Cumpriu-se a Palavra e, 
Como raio de luz através de cristal
Nasceu Jesus, o Redentor.
Tão pobre… deitado em berço de palha
Adorado por José e Maria.
Aquele que encheu o Mundo
De amor e alegria
deu-nos o exemplo da humildade
No meio de tanta pobreza,
os pastores acreditaram 
que Aquele Menino era o Messias 
e, de joelhos rezaram
e Lhe entregaram presentes.
Foi há muitos… muitos anos
que Aquela Santa Noite 
encheu de Luz toda a Terra.

 Mercedes Nunes Vaz



smedia pt

Ficha Técnica
Diretor Filipe Esménio Chefe de Redação Cristina Fialho Gestão de Marketing e Publicidade Patrícia Carretas Colaborações Filipa Monteiro Fernandes, Joana Roubaud, Pe. José Fernando da 
Silva Ferreira, José Luís Nunes Martins, Ricardo Lima Fotografia João Pedro Domingos, Miguel Esteves, Nuno Luz Ilustrações Bruno Bengala 
Criatividade e Imagem Nuno Luz Impressão Grafedisport - Impressão e Artes Gráficas, SA - Estrada Consiglieri Pedroso - 2745 Barcarena 
Tiragem 12 500 Exemplares Proprietário Filipe Esménio CO: 202 206 700 Sede Social, de Redação e Edição Rua Júlio Dinis n.º 6, 1.º Dto. 2685-215 Portela LRS Tel 2194565 14 
E-mail moscavideportela@ficcoesmedia.pt Nr. de Registo ERC 121 952 Depósito Legal 119 760 / 98

É interdita a reprodução total ou integral de textos e imagens sob quaisquer meios e para quaisquer fins, sem autorização escrita do autor. 
A Revista Especial de Natal Mp não se responsabiliza por qualquer alteração de informação ou cancelamento de atividades, após o fecho.

Motivar:
o riso

S
erá que é uma daquelas coisas que se pode dar, mesmo 
quando não se tem?
Onde é que se procura? Como se mantém?
É das coisas mais inconstantes e relativas, o que é mo-
tivador para mim pode não ser para mais ninguém e o que 

me motiva hoje pode não me motivar amanhã.
Um empate aos 80 minutos pode ser motivador para a equipa que 
estava a perder e revoltante para a equipa que estava a ganhar, ou 
motivante para as duas, na perseguição do desempate da vitória. 
Uma gargalhada de uma criança motiva-me sempre a fazer mais dis-
parates para a fazer rir ainda mais. O riso da minha audiência também 
me motiva a contar mais histórias engraçadas. Prolongar a diversão.
Disseram-me uma vez, ou li, não sei bem, que a felicidade é quando 
não queremos que aquele momento acabe. Acho que a mim, o que 
me motiva é entreter e divertir os outros. E o riso é o meu motivador. 
Claro que depois há aqueles empurrõezinhos da vida, ser paga para 
fazer o que gosto, ter hobbies para explorar outros gostos, e se for-
mos as pessoas mais sortudas do mundo, a pessoa que amamos 
decide amar-nos de volta.

 Cristina Fialho
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Motivar
a mudança

 Ricardo Lima | Presidente da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela

U
m dos maiores desafios dos nossos 
dias passa por mudar comportamen-
tos, formas de agir ou simples gestos. 
Das alterações climáticas à convivên-
cia com os nossos vizinhos, da trans-

parência à solidariedade, da alimentação aos 
hábitos de consumo, a sociedade pede-nos um 
compromisso diferente em que somos convoca-
dos a mudar.
Nenhuma mudança se faz, porém, sem motiva-
ção. Motivar é hoje, o elemento fundamental que 
opera mudança, que gera compromisso, que tor-
na complexos objetivos em tarefas mais suaves.
Todos necessitamos de motivação, seja para 
o cumprimento de tarefas simples do dia a dia, 
seja para nos empenharmos nas grandes causas 
coletivas que, de facto, mudam o plano social e 
comunitário. Motivar é gerar a energia necessária 
para a ação, seja pela continuidade e consistên-
cia seja pela mudança.
As particularidades dos nossos dias, os desafios 
constantes e intensos a que estamos expostos, 
resultam na necessidade de que as comunidades 
se empenhem cada vez mais. Contrariar a indi-
ferença ou o individualismo, passa por respostas 
coletivas. É nesses momentos que a motivação 
surge como a energia contagiante que nos torna 
muito mais do que a soma das partes.
Nas famílias, nas organizações cívicas, nas em-
presas, coletividade, clubes desportivos ou qual-
quer outra forma de organização, a motivação é 
o elo principal que impulsiona para o sucesso. Ao 
motivar o nosso familiar a prosseguir os estudos 
ou a desenvolver aquele projeto com que sem-
pre sonhou, fazemos parte do seu sonho. Ao mo-
tivar o nosso vizinho a mudar hábitos para formas 
de vida mais saudáveis estamos a ser melhores 
pessoas.
O Natal é, naturalmente, uma época que nos in-
centiva a construir sentimentos mais nobres. A 
solidariedade é mais “simples” nesta quadra, mas 
seria importante que estes dias nos motivassem 
a, no dia 26 de dezembro, prosseguir no caminho 
da mudança, que o individualismo desse lugar à 
disponibilidade para que todos fossemos cada 
vez mais os motivos e os motivadores de uma 
sociedade cada vez mais comprometida com os 
valores da paz e da solidariedade, sem esquecer 
que a melhor forma de motivar ou outro é, e será 
sempre, o nosso exemplo.

Feliz Natal e um 2020 fantástico.

Das alterações climáticas à convivência com os 
nossos vizinhos, da transparência à solidariedade, 
da alimentação aos hábitos de consumo, a socie-
dade pede-nos um compromisso diferente em que 
somos convocados a mudar.
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Anuncio-vos
uma grande alegria

No domingo, 1 de dezembro, 
iniciámos o novo ano litúr-
gico, assumindo a cami-
nhada do Advento, que nos 
levará até ao Natal do Se-

nhor. Este tempo sublinha a dimensão 
de caminho e de esperança que carac-
teriza a fé cristã, promovendo uma ati-
tude ativa de compromisso na trans-
formação da própria vida e do mundo 
à nossa volta.
Essa atitude nasce de uma visão rea-
lista de fé, que nos torna conscientes 
do valor e das capacidades de nós 

próprios e da realidade que nos ro-
deia, mas igualmente dos seus limites: 
os erros, o sofrimento, a pobreza, a 
injustiça, a guerra, a desumanização. 
Quem crê descobre, em si próprio e à 
sua volta, a ação do Espírito de Deus 
que aponta e conduz à transformação 
positiva da vida: o mundo não é perfei-
to, mas pode ser melhor e nós somos 
desafiados a ser parte dessa transfor-
mação.
A atitude de Maria e a palavra dos pro-
fetas que acompanham este caminho 
convidam-nos a olhar com realismo e 

esperança para nós próprios, para a 
nossa família, a Igreja e o mundo em 
que vivemos. Porque Deus vem para o 
meio de nós e nos acompanha com o 
seu Espírito, é possível caminhar, mu-
dar, melhorar. É tempo de abrir o nos-
so coração a Deus que abre os olhos 
do nosso coração para além daquilo 
que vemos, sabemos e podemos. É 
tempo de ter esperança!
O advento é também um tempo de ca-
minho concreto, é esperança ativa que 
torna possível a mudança. Motivados 
pela fé, transformados pelo Espírito 

 Pe. José Fernando da Silva Ferreira
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Anuncio-vos
uma grande alegria

de Deus, pomo-nos a caminho, para 
transformar-nos e para transformar; 
converter-nos e converter. Não nos re-
signamos nem nos deixamos intimidar 
pelas maiores dificuldades, pelo sofri-
mento ou pelos nossos limites. A espe-
rança faz-nos avaliar, corrigir e avançar, 
para construir um mundo melhor, para 
levar luz onde há trevas, reconciliação 
onde há conflitos, pão onde há fome, 
justiça onde há opressão, fé onde há, 
apenas, materialismo e solidão.
É tempo de sair de si próprio, de abrir 
os olhos aos que nos cercam, de es-
tender a mão a quem está caído, para 
construir um mundo mais justo, mais 
solidário e mais humano.
As festividades da quadra de Natal 
centram-se na pessoa de Jesus Cristo, 
no Filho de Deus que se fez homem no 

seio de Maria Virgem. Quem nasce é o 
Príncipe da paz, o Salvador do mundo, 
o Filho de Deus, Jesus Cristo Senhor. 
É, pois, o Seu nascimento que festeja-
mos, com alegria e esperança. Tudo o 
mais que envolve estes dias de festa 
há de concorrer para centralizar no es-
sencial da Festa, a tornar maior, mais 
significativa, mais vivida e para que to-
dos possam sentir-se mais motivados 
a anunciarem uns aos outros: “Anun-
cio-vos uma grande alegria … Nasceu-
Vos hoje um Salvador, que é Cristo Se-
nhor” (Lc 2, 10).
Jesus vem para que tenhamos a vida 
e a tenhamos em abundância. Ele vem 
para que a Sua alegria esteja em nós e 
a nossa alegria seja plena. Jesus vem 
para nos revelar que o nosso Deus é 
um Deus que se faz Menino, um Deus 

próximo, sempre presente e atento, 
rico em misericórdia. É um Deus que 
vem ao nosso encontro, se faz encon-
trado.
O que mais e melhor podemos desejar 
uns aos outros em ambiente de Boas 
Festas é que seja Natal dentro de cada 
um, que façamos presépio dentro de 
nós, que acolhamos este Menino que 
vem ao nosso encontro, que nos dei-
xemos transformar por Ele.
Feliz Natal para todos e que todos 
possam sentir, em Família, a alegria da 
Família de Nazaré que acolheu Jesus 
Menino com ternura e encanto, com 
simplicidade e humildade contempla-
tiva, com gratidão e esperança, em si-
lêncio e ação de Graças.

Feliz Natal para todos e Feliz Ano 2020.



Hierarquia 
de necessidades de

Básicas Psicológicas Realização Pessoal



A 
Pirâmide de Maslow, também chamada de hier-
arquia das necessidades de Maslow, é um con-
ceito criado na década de 50 pelo psicólogo norte 
americano Abraham H. Maslow. O seu objetivo é 
determinar o conjunto de condições necessárias 

para que um indivíduo alcance a satisfação, seja ela pessoal 
ou profissional. De acordo com a teoria, os seres-humanos 
vivem em busca da satisfação de determinadas necessidades. 

Para o psicólogo, a perspectiva de satisfação dessas necessi-
dades é o que gera a força motivadora nos indivíduos.
A pirâmide de Maslow é usada, então, para demonstrar a hi-
erarquia dessas necessidades. Ou seja, descreve quais são as 
mais básicas (base da pirâmide) e as mais elaboradas (topo). 
As necessidades base são aquelas consideradas necessárias 
para a sobrevivência, enquanto as mais complexas são 
necessárias para alcançar a satisfação pessoal e profissional.

• Processos de homeostase
• Processos de respiração, sono e digestão
• Saciamento de fome e sede
• Disponibilidade de abrigo

Fisiológicas

• Emprego: renda garantida
• Corpo: abrigo seguro, proteção contra ameaças
• Saúde: planos de saúde, ausência de doenças
• Família: seguros de vida, casa própria

Segurança

• Amizades / Família
• Relacionamentos amorosos / Intimidade sexual
• Pertencimento a grupos ou sociedades
• Identificação e aceitação perante a seus pares

Sociais

• Autoestima / Confiança
• Conquistas e realizações
• Reconhecimento dos pares
• Respeito dos outros / Respeito aos outros

Estima

• Moralidade / Valores
• Independência
• Criatividade / Espontaneidade
• Controle / Autoconhecimento

Autorrealização

5

1

2

3

4
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O que é
um amigo?

Um amigo está pre-
sente. Custe o que 
custar. Não se quei-
xa dos esforços que 
teve de pagar para 

o conseguir, nem se justifica 
quando, apesar de tudo, não o 
consegue. Um amigo pode até 
chegar atrasado, mas chega. 
As desgraças assustam os que 
não são amigos e chamam os 
que o são.
Um amigo está em silêncio. 
Atento ao que temos para 
partilhar. Não dá grandes con-
selhos, continua em silêncio 
porque confia em nós. 
Quando temos mesmo de ou-
vir algo, o amigo é leal e diz-
nos a verdade que precisamos 
de escutar, não o que quere-
mos ouvir, nem o que nos faria 
sentir abraçados e queridos. 
Um amigo não cede à tenta-
ção de agradar. Afinal, não há 
pior do que o beijo do amigo 
traidor.
Um amigo gosta de nós, ain-
da mais quando desistimos ou 
fracassamos. 
A nossa tristeza e a nossa 

alegria fazem parte de nós, 
somos nós. Somos tristezas, 
alegrias e tudo o que há no 
meio delas. Um amigo entris-
tece-se e alegra-se connosco, 
porque se deixou a si mesmo 
para trás, e gosta de nós, da 
mesma forma, e com a mesma 
intensidade, quando a nossa 
vida é tão normal que parece 
ser desinteressante a todos os 
outros.
Um amigo erra, muito, porque 
é como nós. Mas devemos 
esquecer, tal como ele se es-
quece das nossas faltas. Um 
amigo não nos desculpa nada, 
mas perdoa-nos tudo.
Um amigo é alguém que está 
atento ao simples. Quase to-
dos os dias precisamos de um 
especialista em alguma coisa, 
pode ser uma questão médi-
ca, técnica, financeira, legal, 
ou outra qualquer. Os amigos 
não servem para resolver es-
sas coisas específicas e espe-
cializadas. De um amigo pre-
cisamos de algo tão simples 
como a sua atenção às nossas 
necessidades mais simples. 

 José Luis Nunes Martins

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

APP Cristo Rei - Flyer.pdf   1   20/11/19   18:31



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

APP Cristo Rei - Flyer.pdf   1   20/11/19   18:31

VENHA CONHECER-NOS!
(Junto ao Pingo Doce)

já abriu!

LAVAMOS SECAMOS ENGOMAMOS

ABERTO todos os dias | 8h - 23h

Todos os dias.
Um amigo é aquele que nos 
permite sentir e pensar em 
voz alta. Sem se afastar ou 
nos condenar, ainda que di-
gamos os maiores dispara-
tes.
Ninguém tem muitos ami-
gos, mas são muitos os que 
não têm amigo nenhum, 
apesar de julgarem que sim. 
Temos menos amigos do 
que pensamos e mais do 
que aqueles que sabemos o 
nome. 
Aquele que é mesmo nosso 
amigo, não espera receber 
nada em troca. É amigo por-
que escolheu sê-lo, não por-
que nisso veja um meio para 
atingir um fim qualquer. 
Se fores amigo, ajuda. Não 
faças outra coisa senão isso. 
Não traias.

Só os nossos amigos nos po-
dem trair. Mais ninguém.
Com um amigo estamos sós 
a dois. E isso é tão bom. Os 
amigos são pobres, juntos. 
Não há maior riqueza que 
essa. Por vezes, também são 
felizes, juntos. Essa é a sua 
mais profunda alegria.
Todos queremos ter amigos, 
mas poucos de nós procura-
mos sê-lo com toda a verda-
de.
Há muitos que parecem ami-
gos sem o serem, não sejas 
um desses. Garante aos teus 
amigos a certeza e a verdade 
da tua amizade, com as tuas 
escolhas, com a tua vida.
Poupa os teus amigos. Não 
os incomodes quando não 
for necessário. Mas se for im-
portante, chama-os, não os 
traias.
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Serviço funerário 

995*Agência Funerária
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Av.de Moscavide ,nº 62 A,
1885 -062 Moscavide

T
inha eu 16 anos quando eu e a minha me-
lhor amiga nos inscrevemos num evento 
desportivo informal. O evento destinava-se 
a não desportistas e incluía uma variedade 
incrível de modalidades. Sem expectativas e 

sem receio de fazer má figura (já que todos os desti-
natários eram estreantes) inscrevemo-nos em quase 
todas. O objetivo era divertirmo-nos.
Foi assim que descobri que tinha talento para a esgri-
ma. Ganhei até uma “medalha”.
Esgrima… quem diria. Nunca na vida tinha pegado 
num “florete” ou executado um “assalto”. Mas havia 
qualquer coisa de intuitivo ou familiar na forma como 
agi naquela experiência totalmente nova. 
Nunca mais prossegui porque o interesse não era as-
sim tanto, mas a verdade é que nunca mais esqueci 
nem o vocabulário nem a sensação de ter descober-
to algo em mim completamente improvável.
Até hoje este acontecimento serve para me relembrar 
a importância de explorar talentos desconhecidos. 
Não que me faça experimentar dançar salsa ou 
aprender funaná - a minha introversão não o permite 
– mas reconheço facilmente o entusiasmo de mergu-
lhar numa atividade nova, perder a noção do tempo 
e regressar à vida com a impressão de uma lufada de 
ar fresco.
Para mim esta atividade é escrever. É a pesquisar e a 
escrever que revisito a sensação de uma criança que 
brinca: subitamente só o presente interessa.
Há quem chame a isto um hobbie. Não gosto da pa-
lavra, mas tanto faz. Julgo que o mais importante ao 
encontrar aquilo que nos move é que, tal como na-
quele evento desportivo, nos dêmos a liberdade de 
desfrutar do processo sem receio do resultado final.
Nos dias que correm vivemos a uma velocidade es-
tonteante. É geralmente nesta época que acordamos 
dessa anestesia para constatarmos que já passaram 
365 dias desde a última vez que delineámos planos e 
projetámos sonhos. 
Por isso, para 2020 proponho que o foco esteja na 
descoberta dos nossos talentos. Fora do trabalho 
existe um mundo inteiro aos nossos pés pronto a ser 
desembrulhado.

Podia ter sido
esgrimista

  Joana Roubaud
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Automotivação
 Patrícia Carretas

Serviço funerário 

995*Agência Funerária
      A

M
F Matias
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Av.de Moscavide ,nº 62 A,
1885 -062 Moscavide

Q
ualquer pessoa precisa de 
aprender motivar-se para 
alcançar as metas a que se 
propõe. O nosso esforço sur-
ge quando existe verdadeira 

motivação imbuída de disciplina e perse-
verança. 
Não existe tanto a necessidade de atingir 
um objetivo específico, mas sim definir a 
razão que nos estimula a alcançá-lo. Se 
a razão de ser de um comportamento é 
profunda, a constância caracteriza a moti-
vação. É o que se pretende, por ser indis-
pensável, sobretudo nos momentos mais 
difíceis. 
Por vezes não aprendemos, ou não reco-
nhecemos da maneira mais fácil; é a vida 
que nos ensina com as partidas que prega, 
mas a melhor maneira de nos mantermos 
motivados é assumindo a responsabilida-
de pela própria vida e pelas próprias ati-
tudes. Percebemos o quanto as ações e 
as mudanças dependem apenas de nós 

mesmos e não dos outros, ou dos contex-
tos em que nos encontramos. 
Quando mudamos nosso próprio com-
portamento negativo, mudamos também 
todo o ambiente e até mesmo a maneira 
como vemos as pessoas à nossa volta. As 
conquistas chegam de uma forma natural, 
trazendo a realização e a felicidade. 
A verdadeira motivação não é exterior a 
nós. Não são as promessas que ouvimos, 
as expectativas que criamos, situações 
que alimentamos e muito menos a preocu-
pação que mantemos de como as outras 
pessoas nos vão ver, ou o que vão pensar 
a nosso respeito. Acreditar que o que nos 
motiva está fora de nós mesmos, causa ilu-
são e pode justificar a desmotivação. 
A verdadeira motivação, é a automotiva-
ção, que vem de dentro para fora, está no 
propósito de vida, depende apenas de nós 
mesmos para alcançar.
A autorreflexão sobre aquilo que caracteri-
za a nossa motivação, seja em que área da 

vida for, torna-se imperiosa: que metas, que 
objetivos? Possuir a preocupação de reali-
zação e não de ser reconhecido, repassar 
o que aprendemos, e até mesmo motivar 
outras pessoas. Em cada pormenor, existe 
uma nova oportunidade. Tornamo-nos ca-
pazes de ultrapassar qualquer barreira, pois 
não depende de nenhum reconhecimento 
ou incentivo; compreendemos então que 
existem boas fases e fases menos boas, e 
que é nas dificuldades que encontramos a 
superação, e isso é o que nos incentiva a 
nunca olhar para trás, a olhar para a frente, 
a atingir o sucesso.
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Tecnologia
para a motivação

M
as quando se trata de pôr mãos à obra, levantar 
o rabo do sofá e fazer pela vida lá vem a pre-
guiça, a procrastinação, o “depois faço”, o não-
me-apetece e a falta de iniciativa.
Hoje em dia o Google é a principal fonte de 

busca de respostas e soluções para a maioria das nossas 
questões, o Youtube é muitas vezes o nosso professor para 

uma ou outra tarefa que precisemos de aprender e os fó-
runs e redes sociais estão cheios de gente pronta a contar 
a sua experiência sobre este ou aquele assunto. 
Tudo sem tirar os olhos do telemóvel.
Assim tão simples.
Mas quando se trata de pôr mãos à obra, levantar o rabo do 
sofá e fazer pela vida lá vem a preguiça, a procrastinação, o 

 Cristina Fialho

Fabulous
Motive-me

Disponível para Chrome, iOS e Android, 
gratuita esta app propõe-se a tornar a sua 
vida fabulosa. Com foco na vida saudável, 
a app traz recomendações de saúde, aju-
da a aumentar os seus níveis de energia, ter 
maior foco, perder peso e dormir melhor, 
através da construção de hábitos e rotinas 
saudáveis. 

iWish

Mais de 1200 ideias para sonhar, organizar, 
planear, concretizar e riscar da lista, esta 
app ajuda-o a visualizar e estabelecer pla-
nos para realizar os seus objetivos ou dá-
lhe ideias para aventuras e atividades que o 
fazem ter foco e vontade de viver.
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Realizar obras pode ser um autêntico desafio
quando não existe o apoio adequado.
Comprou um terreno e pretende construir  a
sua casa?
A sua atual ou futura casa está a necessitar
de uma remodelação ligeira ou até profunda?
Pretende construir uma piscina e remodelar o
seu jardim?
Pretende remodelar as  casas de
banho e cozinha?

A  SurObras  dedica-se à construção
especializada em obras de pequena a média
envergadura.

A SurObras conta com quadros técnicos,
realizando todo o tipo de obras de
construção, remodelação ou reparação com
profissionalismo.

A Surobras, com a sua equipe de engenharia
e arquitetura, ajuda os seus clientes a
encontrar as melhores soluções técnicas, e
economicamente mais vantajosas, para os
seus projetos, independentemente da
dimensão dos mesmos.

Saplingy 
Stay Focused

Mais de 1200 ideias para sonhar, organizar, 
planear, concretizar e riscar da lista, esta 
app ajuda-o a visualizar e estabelecer pla-
nos para realizar os seus objetivos ou dá-
lhe ideias para aventuras e atividades que o 
fazem ter foco e vontade de viver.

“depois faço”, o não-me-apetece e a falta de 
iniciativa. 
Mas até para isso o nosso telemóvel tem pre-
paradas umas apps que ajudam a proativida-
de.
Conheça as apps mais motivadoras para ins-
talar agora mesmo.



18 Motivar • Natal 2019

Mais um ano se passou, mais 
um Natal que está a chegar!
Se há pessoas que olham 
para o Natal com tristeza 
ou saudosismo, há também 

outras que aguardam ansiosamente por 
este Dia! É tão bom sentir o Natal como 
um momento de “reconstrução” ou o 
fecho de um ano, e viver esta época na-
talícia na esperança de um recomeço de 
um Novo Ano!
O desafio neste tempo do Advento - tem-
po de preparação para o Natal - é sentir 
que este Natal não seja  apenas mais um 
Natal, mas que seja vivido de uma forma 
especial! Proponho que este texto seja 
sentido como um presente ao nosso EU, 
ao nosso interior. Afinal de contas, com a 
correria do dia a dia, temos pouco tempo 
para parar e pensar em nós, e nas neces-
sidades do outro; temos pouco tempo 
para refletir e priorizar o que realmente é 
importante na vida. Quantas vezes para-
mos para pensar nos motivos, enquanto 
causas, e nos motivos, enquanto enfeites, 
que queremos para o nosso Natal? 
A primeira pergunta que quero desafiá-lo 
a responder é: “Qual o motivo que o leva 
a celebrar o Natal?”. É errado dissociar 
a história da humanidade da realidade 
de hoje. Todos nós somos consequência 
de uma história. Todos nós festejamos o 
Natal por um qualquer motivo. Uns dirão 
apenas que festejam o Natal para reunir 
a família, outros dirão simplesmente que 
o motivo que os leva a celebrar o Natal 
é a desculpa para fazerem uma refeição, 
no ano, em família. Para mim, o motivo 
que me leva a celebrar o Natal como um 
acontecimento especial, é o nascimento 
de Jesus Cristo! Não é impressionante 

como o nascimento de um único Ser, 
de um simples Homem, motiva tantas 
pessoas e famílias, a celebrarem este 
dia como único e tão familiar? É extraor-
dinário que seja este simples, mas tão 
importante acontecimento, que faz as 
pessoas moverem-se no sentido da Co-
munhão e do Amor.
Se olharmos com atenção para a pala-
vra MOTIVAÇÃO, podemos separá-la 
em duas simples palavras: MOTIVO + 
AÇÃO. A segunda pergunta que quero 
desafiá-lo a responder é: “Qual o MOTI-
VO que o leva a AGIR de forma diferente 
no Natal?”. 
Por mais que algumas pessoas queiram 
teimar em dizer que o Natal, para elas, é 
um tempo “normal”, acredito que, nem 
que seja pelos estímulos exteriores a que 
todos nós estamos sujeitos, esta época 
seja vivida por todos, e por cada um, de 
uma forma diferente e especial. 
Para mim, o motivo que me leva a agir de 
forma diferente, é o estar mais desper-
ta para a necessidade do outro. É ir ao 
encontro da alegria que a comemoração 
deste acontecimento - nascimento de 
Jesus Cristo - merece! É transmitir esta 
alegria! Neste ponto, gostaria de desafiar 
o leitor a estar mais atento à necessidade 
do outro, e este ser o motivo que o leva 
a agir. Ao satisfazer esta necessidade 
no outro, sentir-se-á com uma alegria 
imensa e um superior sentido de vida! 

Ao atender à necessidade do pobre ou 
da vizinha que apenas procura conver-
sar, do menino que estende a mão por 
um chocolate ou do pedinte que procura 
uma recompensa, beneficiará de um mo-
mento de extrema alegria e felicidade! 
É gratificante direcionarmos as nossas 
ações para o bem-estar do outro, para o 
bem comum daqueles que nos rodeiam.
Por último, convido o leitor a refletir na 
questão “Com que motivos quero en-
feitar, neste Natal, o meu coração?”. O 
Natal é muitas vezes vivido das luzes do 
exterior para o nosso interior. Aqui não 
importa a ordem da operação, importa 
apenas que o Espírito esteja presente. Eu 
quero enfeitar o meu coração com bo-
las de amor, luzes de perdão e fitas de 
solidariedade! Estes e outros valores que 
neste tempo de preparação para o Na-
tal naturalmente estão mais presentes, 
devem permanecer ao longo de  todos 
os dias, de todos os anos, na nossa lista 
de afazeres! Que este Espírito Natalício 
nos motive a permanecermos, verdadei-
ramente, mais despertos para o outro e 
a tratá-lo sempre como gostaríamos de 
ser tratados. 
Termino com uma frase “Não podemos 
mudar o mundo, mas estejamos mo-
tivados para mudar o que nos rodeia 
neste mundo!”… Dê um motivo ao seu 
Natal! 

Um Santo Natal!

Que motivos de Natal
quer para si?

  Filipa Monteiro Fernandes



omos uma empresa 
de decoração de eventos 
com         alões
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965 301 194  /  963 000 944 tudocombaloes@gmail.com

TudoComBalões @tudocombaloes

Aniversários Comunhões Babyshowers Batizados
Casamentos Inaugurações   Muito mais! 



#FelizesAajudarQuemMaisPrecisa

a ver de Pai Natalá estamosvosJ

Continuamos a nossa missão de apoiar a Casa Acreditar de Lisboa. Pode contribuir 
com colheres de sobremesa (em inox); produtos de higiene pessoal (gel de 
banho, shampoo e pasta de dentes) e produtos alimentares (atum, arroz, massas, 
sal, leite, papas infantis e farinha). Junte-se a nós até 30 de dezembro para ajudar 
quem mais precisa. Obrigado a todos os Pais Natal. 
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EXPO/PORTELA   R. Comandante Cousteau, 22 D, 1990-067 Lisboa
expo@era.pt · era.pt/expo · t. 218 940 900

EXPO/OLIVAIS   Avenida de Berlim, 39 C, 1800-033 Lisboa
olivais@era.pt · era.pt/olivais · t. 218 542 070

CHIADO/LAPA   Avenida 24 de Julho, 52 C e D, 1200-868 Lisboa
chiadolapa@era.pt · era.pt/chiadolapa · t. 215 999 995

CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE NACIONAL ERA ’19


