Natal em situação de pandemia, Província de Jacarta

“Gloria in Excelsis Deo”
Nós, as Irmãs de Notre Dame da Indonésia, desejamos um Feliz Natal 2020 e um Feliz Ano Novo 2021 a
todas vocês, queridas Irmãs e leitores. Paz no céu, paz na terra e paz nos corações. Que a alegria do Natal e
do Ano Novo seja uma bênção para todos e traga a mesma paixão que empregamos no combate à pandemia
COVID-19.
Queremos compartilhar nossa experiência da celebração do Natal. A pandemia COVID-19 escreveu muitas
histórias que não serão apagadas da memória da raça humana. Essa situação também teve um impacto direto
nas nuances do Natal deste ano. Continuamos a celebrar a Eucaristia online e “ficamos em casa”. O Natal
costuma ser sinônimo de celebrações festivas, presentes e hospitalidade para famílias e até feriados
prolongados para dar as boas-vindas ao ano novo. Este ano, a Mensagem de Natal do Papa Francisco é muito
clara para entendermos o verdadeiro sentido do dia de Natal: “O Natal não deve ser consumismo. O Natal
não deve ser reduzido a uma festa sentimental ou consumista, cheia de presentes e bons votos, mas pobre na
fé cristã”. A mensagem do Papa nos lembra que celebrar o Natal não é apenas uma rotina, mas um tempo
para contemplar o nascimento de Jesus há 2.000 anos e que foi cheio de dificuldades.
Porém, a pandemia não limita nosso espaço para sermos criativas. Irmã Maria Paula SND, professora, e seis
crianças do jardim de infância Perwitah Asih cantaram a música Beautiful Night e enviaram saudações de
Natal aos pais e amigos. As seis crianças consistem em cinco muçulmanos e um cristão. Eles podem não ter fé
em Jesus, mas sabem que Jesus é um Amigo. Esta atividade contou com o total apoio dos pais dos alunos.
As crianças ensaiaram as canções em suas casas, acompanhadas pelos pais. A originalidade é
extraordinária, porque os pais estão dispostos a reservar um tempo para acompanhar seus filhos durante a
prática para dominar as músicas e letras. Indiretamente, os pais também estão envolvidos em ajudar a escola.
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No dia 22 de dezembro, as crianças, juntamente com as Irmãs e outros professores, reuniram-se na Casa
de Retiros Santa Maria para gravar a música e fazer um vídeo. Durante o encontro, Irmãs, professoras e
crianças observaram os protocolos de saúde, mantendo a distância, usando máscaras e lavando as mãos
frequentemente. A gravação da música e a criação do vídeo foram uma tarefa demorada. Uma vez que não
foi concluído durante a sessão da manhã das 10h00min às 12h45min, a gravação continuou das 17h30min às
18h00min. Os pais acompanharam as crianças até a finalização das filmagens. Os vídeos das crianças também
foram usados pelas Irmãs da comunidade Santo Rafael para desejar um Feliz Natal e um abençoado Ano Novo
às Irmãs de outras comunidades e aos jovens. Para as gravações, as irmãs usavam roupas tradicionais de
Kalimantan e Java.
A mesma atividade foi realizada pelas Irmãs, professoras e crianças da Escola Notre Dame - Grand Wisata.
Todos desejam um Feliz Natal 2020 e um Ano Novo 2021, virtualmente. As professoras desejaram Feliz Natal
em diversas línguas regionais das províncias de onde são nativas e em várias línguas estrangeiras, como
Javanês, NTT, Sumatra do Norte, Java Ocidental, Inglês, Espanhol e Chinês. O encerramento deu-se com
cumprimentos de Natal das crianças e professores. As crianças estavam muito animadas e entusiasmadas
sendo muito criativas em desejar um Feliz Natal e um Ano Novo com suas maravilhosas músicas e cartões.
Somos um na mesma esperança. Que em 2021, nosso Planeta esteja livre da pandemia COVID-19 e que
todas as atividades voltem ao normal. Que nossas crianças possam voltar para a escola, encontrar-se com os
professores e, mais uma vez, brincar com os amigos. Soli Deo!
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