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  SUPERAÇÃO 

Era um dia normal na cidade de Guimarães, era dia 11 de dezembro e 

nessa altura a cidade andava muito agitada porque o natal estava próximo. 

Como habitualmente fazia, Fábio levantou-se às sete da manhã para ir 

para a escola. Ele estava um pouco desanimado, pois era o seu primeiro ano na 

escola da Ponte. Ele tinha alguns amigos na turma, mas havia um grupinho que 

o odiava sem uma razão aparente. Mas ele tinha esperança de se dar bem com

toda a gente, principalmente graças ao apoio dos seus pais, Diogo e Inês, que 

lhe davam muito carinho. 

Ele chegou à escola e a primeira pessoa que viu foi a sua colega 

Margarida, ele tentou falar com ela, mas por algum motivo ele não conseguiu 

dizer uma palavra sem gaguejar. A Margarida até achava o Fábio um bom 

colega, mas considerava aquela situação um pouco estranha.  De repente, o seu 

melhor amigo, Afonso, entrou na escola a correr com muita pressa, o Fábio 

gozou com ele a dizer que ele chegou atrasado. O Afonso muda logo de assunto, 

perguntando o que foi aquilo com a Margarida. O Fábio diz que não se passou 

nada e também lhe disse para parar de insistir naquele assunto. O Afonso acena 

a cabeça com um sorriso no canto da boca. 

 Passou a manhã e Fábio estava a almoçar com os seus amigos Afonso, 

João Pedro e Bruna. Depois de almoçarem, foram fazer um trabalho sobre o 

Natal, quando chega  o João Carlos com os seus amiguinhos Maria João, 

Rodrigo e Vítor para estragar o clima. O João Carlos começa a mandar “bocas” 

como “Olha  lá se não é o bebé que acredita no pai natal!.” Todos ficaram 

chateados com isso, principalmente a Bruna, que odeia que tratem mal os seus 

amigos. Ela diz que o Fábio até pode acreditar no Pai Natal, mas que não é tão 

sonhador como o João Carlos, que pensa que um dia vai ter namorada. Houve 

alguns segundos de silêncio, até que o Fábio disse que estava farto do João 

Carlos e dos seus amiguinhos e que já não queria saber da opinião deles. 

Esse conflito passou e estavam todos ansiosos pela última aula do dia. 

Por sorte era T.I.C. com o professor Leonardo, o professor que o Fábio mais 

gostava. A aula correu normalmente, no fim da aula, o professor decidiu fazer 

um jogo. O professor escolhia um aluno aleatoriamente e esse aluno tirava um 
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papel com um número de 1 a 11, que era a quantidade de alunos da turma. O 

aluno sorteado pelo professor teria de ir dizendo um adjetivo positivo ou negativo 

sobre a pessoa do número. O Fábio tirou o número dois, que era o número da 

Margarida. O adjetivo foi circulando perfeitamente pela turma até que chegou ao 

João Carlos, que era o penúltimo da turma, que  concluíu que o adjetivo era para 

a Margarida. E como ele também gostava dela, em vez de dizer o adjetivo 

verdadeiro, que era “bonita”,  ele disse “esquisita”. 

Entretanto tocou para os alunos irem embora e a Margarida saiu a correr 

para evitar ao máximo dar de cara com o Fábio. Quando estava prestes a sair 

da sala, o Fábio é chamado pelo professor Leonardo, que lhe pergunta o que se 

passava. Fábio explica tudo. Depois de o ouvir, o professor só lhe disse uma 

pequena frase, mas que o Fábio nunca  esqueceu “Pessoas como o João Carlos 

são capazes de grandes coisas, só não têm a motivação certa”. 

O Afonso ficou à espera do Fábio e quando ele saiu, o Afonso disse-lhe 

para ele não se preocupar porque toda a gente sabia que ele queria andar 

sempre juntinho da Margarida como o Tomás e a Luísa.. O Fábio ri-se e diz que 

o Afonso é um estúpido. o Afonso responde que isso não é uma informação

muito dramática e que ele  sabia que era um pouco exagerado. O Fábio foi para 

casa com um sorriso no rosto, um sorriso que infelizmente não duraria muito 

tempo a converter-se em algo pior. Ele recebeu a notícia que o seu pai, Diogo, 

iria trabalhar dois anos no Japão. O Fábio ficou muito abalado com a notícia. O 

pai não teve muito tempo para se despedir, mas deu-lhe motivação para ser 

forte, dizendo-lhe que ele já tinha quinze anos, andava no 10º ano e que já tinha 

responsabilidade para ser o homem da casa. E prometeu que voltaria em breve. 

Foi levar o seu pai ao aeroporto e com uma lágrima no canto do olho foi para 

casa. 

      Passaram-se três dias e o Fábio andava muito deprimido, pensando que a 

sua vida só estava andar para trás. Depois do jantar, a sua mãe disse que 

precisava de saber o que se passava ele. Ele explicou tudo o que sentia à mãe 

e ela ajudou o filho da melhor maneira que conseguiu. Ela acabou a conversa 

com a seguinte frase “No fim tudo acaba bem, se ainda não está tudo é porque 

ainda não é o fim”. 
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     O Fábio abraçou a sua mãe e agradeceu-lhe por tudo, não podia pedir uma 

mãe melhor. Mas havia um pensamento, que por muito que quisesse, não 

conseguia tirar da cabeça, o sonho do Fábio era ser jogador de futebol, mas com 

o passar do tempo esse sonho estava a ficar cada vez mais distante. Era mais

um motivo para o Fábio se sentir mal consigo próprio. 

      Em sua casa, o Afonso andava muito preocupado com o seu melhor amigo, 

e quando tinha alguma dúvida em relação ao que fazer ia sempre falar com a 

sua mãe. Ela estava na cozinha a preparar o jantar, o Afonso entrou e pediu se 

podia conversar com a ela. O Afonso explicou o que se passava com o seu amigo 

Fábio, mas sem incluir o nome do mesmo. A mãe disse-lhe que nesse tipo se 

situação a pessoa tem que ser muito forte, não desistir do que acredita, pois 

nunca se deve desistir. E se o Afonso se preocupava realmente com o seu 

amigo, tinha que ser sincero com ele e dar-lhe o máximo de apoio possível. E 

que mais cedo ou mais tarde tudo se iria resolver. O Afonso agradeceu a atenção 

da mãe e voltou para o seu quarto. 

     Já o Fábio, para se tentar distrair, foi para o seu quarto ouvir música, 

enquanto estava de olhos fechados, a pensar nos seus problemas. De repente, 

ele abriu os olhos, pois uma coisa fantástica estava a acontecer. Ele teve uma 

experiência natalícia. Bem à sua frente apareceu o Pai Natal com uma cara 

simpática e disse as seguintes palavras “Ho Ho Ho…Fábio, um dos meus 

seguidores mais velhos. Sei que estás a passar por uma situação difícil, mas 

tudo vai melhorar mais rápido do que imaginas. Teres fé no Natal não foi em vão, 

o milagre de Natal caíra sobre ti”. O Fábio mal acreditava no que tinha acabado

de acontecer, mal conseguiu dormir, mas o que ele não sabia era que isso 

mudaria totalmente o rumo da sua vida. 

      No dia seguinte, ele foi para a escola e a Margarida foi ter com ele. O Fábio 

ficou surpreso por ela olhar diretamente para ele. A Margarida pediu-lhe 

desculpa por não ter entendido, que aquilo foi só uma atitude estúpida do João 

Carlos para afastar qualquer rapaz dela. O Fábio sentiu-se aliviado por ela ter 

entendido. Ela disse ao Fábio que sabia que o sonho dele era ser jogador de 

futebol. O Fábio fica surpreso por ela saber, mas não disse nada. A Margarida 

disse-lhe que o seu irmão mais velho, João Manuel, tinha um clube chamado 

“Doniense” e perguntou-lhe se o Fábio gostaria de entrar. O Fábio  aceitou e 
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respondeu que ficava muito feliz em receber essa proposta. A Margarida 

acrescentou que o achava um rapaz interessante e muito giro e disse que eles 

podiam sair um dia destes. O Fábio corado  disse que aceitava.  

Mais tarde, juntamente com os seus amigos, ele acabou o trabalho do Natal. 

Depois eles foram fazer a troca de prendas. O Fábio estava muito ansioso para 

saber quem teria o “azar” de  tirar o seu número para oferecer uma prenda. 

Surpreendentemente foi o Afonso e a sua prenda era um objeto bem estranho, 

que o Fábio demorou algum tempo para entender. Era o telemóvel do seu amigo 

Afonso com um número marcado. Quando o Fábio foi ligar para o número, ele 

descobriu que era o número do seu pai Diogo. Ao falar com ele, o Fábio 

descobriu que o seu pai voltaria a Guimarães para passar o Natal com ele. E 

ficou ainda mais feliz por descobrir que tinha sido o seu melhor amigo Afonso, 

quem tinha convencido o seu pai a tal decisão. Ele agradeceu ao pai e 

principalmente ao Afonso.   Chegou o dia do baile de Natal e Fábio tinha 

ganhado coragem para convidar a Margarida. Com inveja de não ir com a 

Margarida, o João Carlos foi com a Maria João. E com dificuldade, o Afonso 

convidou Bruna, que ao início não aceitou, mas depois o Afonso lá a conseguiu 

convencer. O Fábio foi à casa de banho e o João Carlos tentou prende-lo lá para 

poder convidar a Margarida para dançar. A meio de caminho, ele encontrou o 

irmão mais novo do Afonso, que apesar de só ter sete anos percebeu o que o 

João Carlos estava a tentar fazer. Este, depois de se aperceber que aquilo era 

errado, desistiu de prender o Fábio. 

     Depois do ocorrido, era quase meia-noite e o baile estava a terminar. Ele foi 

chamar a Margarida para uma ultima dança e exatamente à meia-noite…eles 

deram um beijo que marcou o início de uma nova etapa! 

Pseudónimo: Correia 

4



  Um Conto de Natal 

Na maioria das vezes, Natal significa felicidade, amor e alegria… 

significa que chegou a melhor época do ano e que tudo parece estar a 

correr às mil maravilhas… bem, comigo não é bem assim. O meu Natal é 

celebrado na rua, a pedir comida e mantas às  milhares de pessoas que 

por nós passam, nos ignoram e muitas vezes nos olham de canto. Eu sou 

a Raíssa, uma criança árabe já habituada à vida na rua. E antes que 

perguntem, sim, mesmo sendo árabe, eu celebro o Natal. Não queria estar 

a falar sobre isso, mas basicamente o meu pai é cristão. 

Esta minha história, que muitos podem achar implausível, começa 

na Batalha de Mukalla, na Arábia, onde o meu pai combateu. Ele era o 

sargento Samir…morreu bem no início da guerra… Eu e a minha mãe 

fugimos do país, sendo tratadas como refugiadas a partir desse momento. 

Este Natal, não deixou de ser igual aos outros, eu e a minha mãe, 

Nádia, vamos para o parque da cidade e lá nos abrigamos debaixo de uma 

esplanada, sentadas num banco já velho, apenas com o calor do abraço 

uma da outra para nos aquecer. À meia-noite, quando lançam o primeiro 

foguete, eu e a minha mãe pedimos sempre um desejo, com esperança de 

que ele se realize. 

- Que desejo vais pedir este ano? - perguntou-me, tal como faz todos

os anos, num tom  calmo. 

- Não vou pedir desejo nenhum este ano! Andamos a pedir desejos

e eles nunca se realizam! Sabes, mãe, ao princípio ainda tinha esperança 

que…sei lá… O pai fosse encontrado e que voltasse… mas já se passaram 

dois anos e continua tudo igual! - sussurrava para a mãe entre suspiros. 

Acho realmente que não há mais esperança. Desde o último Natal, 

a única coisa que mudou foi que a minha mãe piorou da doença que já tem 

há muitos anos, o vírus de Mers, uma doença respiratória que lhe provoca 

bastante febre e tosse e muitas vezes falta de ar. Os médicos haviam dito 

que a doença estaria curada, mas os sintomas dizem o contrário. 
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   Estourou o primeiro foguete. Senti um frio na barriga. Este seria o 

primeiro ano, desde que chegamos refugiadas, que não pedia um desejo 

no Natal. Olhei para a minha mãe, via-lhe uma lágrima escorrer  do olho, a 

refletir a colorida luz que os foguetes irradiavam, foi então, que a abracei, 

olhei para o céu e disse: «Se ainda me estás a ouvir, por favor, faz com que 

a doença da minha mãe se cure, faz com que o meu pai apareça e faz com 

que este Natal seja o melhor de todos.»  A minha mãe sorriu para mim e 

ambas adormecemos. 

   No dia seguinte, acordei com a minha mãe com dificuldade em 

respirar, ela estava ofegante, não conseguia falar. Levantei-me rápido e 

procurei um Hospital. Quando entramos, algumas pessoas olhavam-nos de 

canto, outras cochichavam entre elas, para não falar das que se desviavam 

de nós com desprezo. 

   - Desculpe, preciso de ajuda! A minha mãe não consegue respirar! - 

exclamava soluçando a uma enfermeira que apareceu no corredor. 

   Ela olhou para nós com desconsideração. Agarrou o caderno que 

trazia apenas numa mão e respondeu: 

  - Lamento, mas já estou a atender outro doente. 

-  Mas a minha mãe está a morrer! Não entende!?- repeti deixando 

escapar uma lágrima de raiva. 

   Ela retirou-se, depois de ter dito pela segunda vez que não podia 

fazer nada. Sentei-me,  já sem esperanças que um “milagre de Natal” fosse 

acontecer. Foi aí que tudo desabou. O sentimento de desespero, raiva e 

tristeza juntaram-se e formaram o choro mais doloroso de toda a minha 

vida. Olhava para o teto e falava para mim mesma  «Eu perdi tudo! Não 

tenho pai,  mãe nem lugar para ficar! Estas pessoas que tanto me julgam, 

sem sequer saber o quanto eu já sofri, não conseguem imaginar que eu vi 

o meu pai preparar-se para a guerra e não regressar, que fugi pelo mar fora 

apenas com a ajuda da minha mãe, tentando não ser apanhada por 

bombas e tiros, que nos cercavam descontroladamente, para todo o lado. 

Foi aí que fechei os olhos, sem querer saber de mais nada. 
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   - Calma, ela está a acordar! 

  - A minha filha!? Ela está bem? 

   - Espere, minha senhora, não se pode exaltar! 

 Foi isto que ouvi, quando voltei a abrir os olhos. Ainda não conseguia ver 

direito, nem raciocinar direito, até que uma senhora se aproximou de mim, 

ajoelhou-se e limpou-me a cara com um pano quente. Abri os olhos. Estava 

num quarto de hospital, deitada num sofá comprido e confortável, lá ao 

fundo, um conjunto de médicos  em volta de uma maca. Levantei-me e 

espreitei por entre os médicos. 

  - Mãe! - exclamei colocando as mãos na cara. 

   A minha mãe sorriu acenando com a cabeça. Saltei para cima da 

maca e dei-lhe o abraço mais apertado da minha vida, deixando que as 

lágrimas de alívio tomassem o seu rumo. Foi então que me surgiu a dúvida: 

  - Calma, o que é que se passou!? 

  - Um homem viu-te a dormir com a tua mãe ao teu lado e veio-me 

chamar, foi então que vos trouxemos para aqui e… 

   -E o que aconteceu? 

      - Diagnosticamos cancro de pulmão à tua mãe. O cancro está bem 

no início,  será bastante fácil tratá-lo. 

  Abracei a minha mãe pela mais uma vez, até que me chamaram à 

receção do hospital. Era o senhor que nos tinha ajudado. Olhei para ele 

com um sorriso e ele retribuiu com outro, depois deu-me duas cartas para 

a mão, uma dizia para eu abrir e outra dizia que era para a minha mãe abrir. 

Olhei para ele, esperei que dissesse alguma coisa. Não disse nada. Abri a 

minha carta e comecei a ler Olá, deves ter estranhado ainda não ter falado 

contigo, na verdade, eu sou mudo. Era só para te dizer que vi pelo que 

passaste desde que entraste no hospital e foi um dos motivos pelos quais 

te fui ajudar. Espero que tu e a tua mãe fiquem bem. Olha, afinal, os 

milagres de Natal sempre são reais! 
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   Voltei a sorrir para o senhor e disse-lhe que ia levar a carta à minha 

mãe. 

Ela abriu a carta Olá, ainda não tive oportunidade, nem o prazer de 

falar com a senhora, mas admiro a sua coragem para continuar a enfrentar 

este povo injusto, que realmente não imagina sequer o que um árabe 

passa. As melhoras para a senhora. Espero que possamos falar 

pessoalmente, tenho a certeza que nos vamos dar bem. 

Quando a minha mãe acabou de ler a carta, bateram à porta, era o 

senhor. 

- Omar? Que fazes aqui? 

  Ele acenou à minha mãe que sim, que era o velho Omar.  Isto foi  o 

recomeço de uma amizade, que durou muito tempo, que se tinha perdido, 

uma amizade já antiga. Omar era um velho amigo dos meus pais, também 

ele combateu na guerra e também ele o viu morrer. Bem, acabou assim. 

Mas, pelos vistos, os milagres de Natal são reais, tal como a injustiça de 

julgar as pessoas pela aparência, só por ter um lenço na cabeça e ser 

refugiada. 

يادا يدة أع ع س   (boas festas)                      

 

 

 

Pseudónimo: Maria das Flores                                
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Conto de Natal 

Bondade e solidariedade 

 Era dia 24 de dezembro, a Maria abriu devagarinho os olhos e pôs-se 

a ouvir a neve a cair. Logo de seguida, saltou da cama e olhou para o relógio: 

eram 9 da manhã. 

 Pegou na sua manta cor de rosa e foi para a pequena sala onde tinha: 

brinquedos, almofadas, pequenos sofás e um velho televisor. Começou a 

decorá-la com meias, bolas vermelhas, fitas, um pequeno pinheiro e, claro, 

uma grande meia vermelha para o pai Natal colocar presentes. Depois foi 

buscar uma caixa onde retirou um pequeno Menino Jesus. Pegou em 

palhinhas, algodão e até folhas de jornal para lhe fazer a manjedoura. 

 No resto da manhã, a Maria embrulhou prendas, ajudou a arrumar a 

casa, a pôr e a distribuir presentes debaixo da árvore. 

 Depois do almoço a Maria decidiu ir brincar na neve. Para além de ter 

feito bonecos de neve, andado de trenó e feito guerras de bolas de neve, 

também fez vários amigos, como a Ana, o Ricardo e o Gustavo. 

 Às oito horas da noite, a Maria dirigiu-se a casa para a ceia de Natal, 

que ela tanto adorava. Pelo caminho, que era um pouco estreito e sombrio, 

a Maria ouviu alguém a gemer. De súbito, encontrou uma menina que não 

teria mais de 4 anos. 

 - Estás perdida? - perguntou amavelmente a Maria. 

 - Sim…- respondeu a menina, a medo. 

 - Podes vir comigo! Já tratamos de ligar aos teus pais. 

 A rapariguita abanou afirmativamente a cabeça e seguiu a Maria, 

assustada. 

 Alguns minutos depois, a menina, que se chamava Sara, estava 

aconchegada ao pé da lareira à espera dos pais. 

 Quando finalmente os pais da Sara chegaram, agradeceram 

muitíssimo e, a pedido da mãe da Maria, ficaram mais um bocadinho a 

beber o famoso chocolate quente daquela casa. 
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 Quando o amoroso casal se despediu e foi embora e já estavam todos 

sentados à mesa para a ceia de Natal, a mãe disse à Maria: 

 -Parabéns! Hoje mostraste o que é ser amável e bondosa, por isso 

serás recompensada, não hoje, mas serás. 

 A partir daí a Maria jurou ser sempre bondosa e ajudar os outros.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mary Pereira          
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Mariano e a viagem de Natal 

Era uma vez, numa terra muito distante daqui, existia uma cidade chamada 

Vetmoim onde vivia o Mariano, um homem bastante rico, sendo até o homem mais 

rico da aldeia. As pessoas deram-lhe a alcunha “Senhor Ignorante”, porque ele sabia 

que as pessoas daquela aldeia eram muitos pobres e quando alguém lhe pedia ajuda, 

este ignorava o pedido de ajuda. 

Estamos na época festiva e ao contrário de observa normalmente nas ruas, 

pessoas alegres, em Vetmoim observava-se tristeza pelas ruas porque como as 

pessoas eram pobres, não podiam comprar decorações, luzes, árvores de Natal, etc. 

Nenhuma casa tinha decoração, exceto a do Mariano porque ele era rico, mas ele 

não sabia o que lhe aguardava na noite de Natal. 

Na véspera de Natal, uma criança muito pobre foi ter com o Mariano e pediu-

lhe alguma comida para a sua família, mas Mariano não cedeu ao pedido da criança 

e ignorou-a por completo.  

Quando foi dormir, a meio da noite foi acordado por um ser estranho e o 

Mariano assustado por achar que era um gnomo de jardim, virou-se para a sua mulher 

e gritou: 

-Querida, acorda! O gnomo de jardim ganhou vida! 

-Ela não te consegue ouvir-disse o ser estranho- e eu não sou um gnomo de 

jardim. 

-Quem és tu? O que é que queres de mim? -perguntou o Mariano. 

-Eu sou o Arak, um dos duendes do Pai Natal e estou aqui para te levar numa 

pequena visita- disse o duende. 

-Está bem, eu vou contigo-disse o Mariano. Mas por favor não me faças nada 

de mal. 

-Não te preocupes que eu não te vou magoar-afirmou o Arak. 

Depois disto, o Arak disse as palavras mágica “Abre-te Sésamo” e abriu um 

portal e junto com o Mariano entraram lá. Do outro lado viram dois jovens, muitos 

alegres a brincarem, numa mansão. 

-Reconheces estes jovens? - perguntou o Arak. 

-Não sou eu e o António, o meu antigo colega de escola, a brincarmos na 

mansão dos meus pais? - perguntou o Mariano 
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-Sim, acertaste. - respondeu o Arak. És tu e o António a brincarem. Agora 

explica-me uma coisa. Um dia, o António e a sua família tiveram de ser mudar e tu 

sabes porquê. Podes dizer-me porquê que isso aconteceu? 

-O pai do António investiu todo o seu dinheiro numa fábrica e esse investimento 

não correu bem e a fábrica foi à falência, o António e a sua família tiveram de mudar-

se e recomeçar a sua vida- respondeu o Mariano. 

-Diz-me Mariano. Foi este acontecimento que fez com que, atualmente, não 

ajudes as pessoas de Vermoim? - perguntou o Arak. 

-Infelizmente foi – respondeu o Mariano. Desde esse dia que fiquei com medo 

de que me aconteça o mesmo que aconteceu ao António. 

-Ok- disse o Arak. Agora vem comigo. 

Dito isto, o Arak disse de novo as palavras mágicas e abriu outro portal e depois 

de entrarem lá, saíram numa casa quase toda desfeita onde estava uma mulher 

deitada numa cama de palha com uma criança ao lado a chorar. 

-Espera lá- disse o Mariano surpreendido. Aquele é o rapaz que eu recusei 

ajudar? 

-Sim- disse o Arak. Aquele rapaz pediu-te comida para poder alimentar a sua 

mãe que está muito doente e tu rejeitas-te. 

-Eu não sabia- disse o Mariano. Se eu soubesse, teria ajudado aquela família. 

-Ok - disse o Arak. Agora passemos ao último local da visita. 

Dito isto, o Arak disse mais uma vez as palavras mágicas e abriu o último portal 

e depois de entrarem, observaram um homem idoso a viver sozinho numa cabana de 

madeira. 

-Diz-me Mariano, queres passar os teus últimos anos de vida a viver assim? - 

perguntou o Arak. 

-Claro que não, porquê? - perguntou o Mariano. 

-Porque é o que vai acontecer se não mudares- respondeu o Arak. Vais perder 

tudo o que tens, incluindo a tua casa, todos os teus amigos, as pessoas vão ignorar-

te e terás de viver numa cabana de madeira. Se não queres que isto aconteça, terás 

de mudar. 

Depois destas palavras, o Arak desapareceu e abriu-se um portal para o 

Mariano voltar para casa. Estava o dia quase a nascer e quando chegou a casa, 

encontrou uma carta em cima da mesa com a seguinte mensagem “Caro Mariano, 

desculpa ter ido embora sem mais nem menos. O Pai Natal precisava de mim. Se 
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não te apercebeste, nós fizemos uma viagem pelo teu passado, o teu presente e o 

teu futuro. Só tu podes mudar o teu futuro e eu acredito que farás a melhor decisão. 

Assinado Arak, o duende do Pai Natal” 

-Não te vou desiludir Arak! - gritou o Mariano tão alto que acordou toda a 

cidade. 

No dia seguinte, o Mariano decidido a mudar, começou a ajudar as pessoas da 

aldeia. Primeiro, visitou o rapaz que lhe pediu comida e ofereceu-lhes muita comida 

e deu-lhe o dinheiro para pagar o tratamento para a mãe do rapaz. O ele nem sabia 

como lhe agradecer. 

-Nem sei como te agradecer Mariano- agradeceu o rapaz. 

-Não me custou nada- disse o Mariano. 

Depois, visitou o orfanato da aldeia e ofereceu a cada criança uma prenda e 

prometeu reconstruir o orfanato. Pela primeira vez, viu-se felicidade na cara das 

crianças. 

-Obrigado- disseram todas as crianças em coro. 

Mas as ações de Mariano não ficaram por aqui. Ele fez um grande donativo 

para o hospital local, reconstruiu todas as casas que estavam em risco de cair, 

contruiu muitos estabelecimentos públicos, doou a cada família da aldeia uma 

quantidade de dinheiro para que as famílias pudessem conseguir viver bem e muitas 

mais ações e como era Natal, soltou um grande espetáculo de fogo de artifício. 

A partir daquele dia, aquela cidade nunca mais soube o que era sentir-se triste 

e o Mariano ganhou a alcunha de “O Duende de Vetmoim” 

E viveram felizes para sempre. 

 Américo Fontes 
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“Vemos, ouvimos e lemos/Não podemos ignorar” 

(Sophia de Mello Breyner Adresen, “ Cantata da Paz” in 

Canções com Aroma de Abril) 

Era uma casual noite de dezembro, todas as casas já 

estavam enfeitadas a rigor com as tradicionais luzinhas pisca-

pisca, algumas pessoas com o presépio já montado e outros 

com bandeiras do Menino Jesus penduradas na varanda. Os 

meninos já tinham comido vinte e três chocolates do calendário 

e as mães já andavam atarefadas   a planear a ceia de Natal.    

A lua já estava alta no céu negro como carvão, as estrelas 

brilhavam como nunca tinham brilhado antes e só se ouvia o 

crocitar das corujas e o uivo dos lobos. O silêncio da noite cobria 

a cidade e as pessoas já estavam a dormir aconchegadas nas 

suas camas, exceto Inês, que pairava nas suas expectativas 

para o dia seguinte olhando pela janela do seu quarto. Imaginava 

as 1001 possibilidades para o sábado que se aproximava. Não 

conseguia adormecer, não conseguia pensar em mais nada a 

não ser o que a esperava no dia seguinte. Mas, mesmo com todo 

aquele entusiasmo, lá conseguiu adormecer. 

Acordou bem cedo, tomou o pequeno-almoço (nem sei se 

aquilo se pode chamar de pequeno almoço, mas…), agarrou 

numa maçã e num punhado de cereais à pressa e saiu a correr, 

fechando a porta de tal maneira, que deve ter acordado a casa 

inteira. Foi ter a casa de cada um dos seus melhores amigos: 

Joana, Daniel e Henrique, para, como já tinham combinado na 

véspera, se reunirem para partilhar ideias e finalmente decidir o 

que iriam fazer durante o resto do dia. 

Quando por fim já estavam todos juntos no seu “Sítio de 

Encontros Secreto”, começaram a jorrar um monte de ideias: 
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 - Podíamos ir para o parque da cidade e depois comíamos 

as sandes que eu trouxe. Jogávamos às escondidas ou à 

apanhada - exclamou o Henrique, que tinha acabado de comer 

e já tinha fome outra vez.  

- Podíamos ir ao canil ver os animais que estão lá e até 

podíamos pedir para os passear durante o dia - disse o Daniel, 

que adora animais, não é a toa que tem cinco cães, quatro 

cadelas, dois periquitos, três gatos e muitos, mas muitos mais… 

- Podíamos ir passear no centro comercial e comprar 

prendas para a nossa família - sugeriu a Joana, a que conseguia 

passar o dia a maquilhar-se, adorava tudo o que tenha a ver com 

pintura, era a artista do grupo. 

- Eu - disse a Inês com emoção - pensei num problema 

que toda a gente “está farta” de ver nos noticiários que passam 

na televisão, ouvir na rádio e até ler nos jornais e que, na minha 

opinião, é subvalorizado e posto de parte, que  é o facto de nós 

termos um Natal tão bom com a nossa família e amigos e depois 

existirem pessoas que simplesmente não têm esse conforto e 

essa oportunidade. Então, eu propunha tentar ajudar essas 

pessoas de alguma forma. 

Os outros três amigos, estupefactos com o discurso de 

Inês, ficaram com um bocadinho de vergonha das suas ideias, 

depois de ouvirem o argumento mais sentido e de bom coração 

que ela já tinha proferido. Limitaram-se a dizer que sim com a 

cabeça, pois ainda estavam meio paralisados.   

Foram depois todos à Biblioteca Municipal pesquisar 

como poderiam ajudar as pessoas que vivem na rua e 

depararam-se com um anúncio que dizia o seguinte: 

-“Natal é para todos! Venha ajudar-nos a ajudar os mais 

necessitados! Crianças até aos 18 anos não pagam e as 

pessoas acima dos 18 também não têm de pagar nem um 
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cêntimo para participar neste jantar de caridade. Venha ter ao 

pavilhão Gimnodesportivo e dê algum conforto aos que sentem 

falta dele.”   

  - Mas isso é hoje, daqui a meia hora - exclamou o Daniel 

muito entusiasmado com a ideia. 

Só tiveram tempo de engolir a sandes que a mãe do 

Henrique lhes tinha preparado, porque  tinham de se pôr a 

caminho, pois o pavilhão não era assim tão perto quanto eles 

pensaram. 

O pavilhão era enorme, todo bem iluminado e pronto para 

os 2000 convidados. Os quatro amigos ficaram um pouco 

perdidos com tanta gente, mas depois conseguiram encontrar o 

lugar onde já se começava a distribuir a comida.   

Passaram o melhor dia das suas vidas. Fora uma 

experiência tão gratificante que nem pensaram duas vezes, 

quando lhes perguntaram se quereriam voltar no ano seguinte. 

Voltaram para casa exaustos, mas com um sorriso no rosto. 

Nada é mais gratificante do que ajudar os outros.  

NÃO PODES IGNORAR!  AJUDA!!! 

 

 

 

 

Pseudónimo: Aristóteles. 
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O Primeiro Natal 

Já se contam pelos dedos os dias que faltam para o Natal. À conta disso, já está tudo 

decorado com os milhentos enfeites que ficam esquecidos na cave durante todo o ano e só são 

descobertos quando chega o mês em que o inverno nos bate à porta. Mas não falo apenas de 

enfeites natalícios, falo também das fitas coloridas (não sei se as posso chamar assim, mas já que 

era assim que tu lhes chamavas, acho que o suposto erro perde gravidade) do S. João, que eu, 

como sempre, enrolei em volta do corrimão das escadas… Isto começou porque quando eu tinha 

por volta de sete anos, e tu estavas a arrumar tudo no apelidado “quarto desarrumado”, também 

conhecido como “quarto da Júlia”, o quartinho que fica mesmo à esquerda quando acabamos de 

subir as escadas, encontraste-as, e eu diverti-me a aperaltar as escadas com elas. Ainda me 

lembro do fascínio que os teus olhos estrelados esboçaram quando olhaste para a minha singela 

tentativa de te impressionar. Desde aí, pediste-me todos os anos que colocasse lá as fitas… eu 

ficava tão feliz… não me cabia na cabeça como era possível alguém dar tanto valor a algo tão 

simples, como fitas amarelas, azuis e roxas enroladas à volta de um corrimão de uma escada, 

ainda por cima na altura do Natal, em que tudo devia ser vermelho e verde… 

Também já temos o bingo à mão, que foi procurado e tirado da cave. Já está na sala, 

debaixo da televisão, pronto para ser jogado depois da ceia, enquanto esperamos que o relógio 

nos indique a chegada da meia noite. Os prémios ficaram a cargo da minha tia, já que ela tratou 

deles nos últimos anos sem ter sido preciso pedirmos nada. O mais provável é serem 

bonequinhos pequeninos, mas extremamente engraçados, como aquele que o meu pai ganhou o 

ano passado, que tinha relva em vez de cabelo, e que ele cortou para lhe fazer uma crista. Para 

além disso, temos ainda aqueles chocolates de todos os anos, que a minha mãe também já 

comprou, para ficarem na mesa com o objetivo de serem para a sobremesa, regra que eu, 

honestamente, nem faço esforço por respeitar. As rabanadas ainda não sei como vamos fazer, 

mas acho que é a minha mãe que está a tratar disso, já que também ficou encarregue da aletria 

(um prato com canela e outro sem, porque a tia não gosta), como todos os anos. 

Também já estive a falar com a minha prima para saber quem vai fazer a identificação das 

escadas este ano. É sempre lá que colocamos as prendas, um degrau para cada pessoa, tanto 

que aquilo tem de estar identificado, senão ninguém se entende. Normalmente costuma ser a 

minha prima a tratar disso, porque ela tem um jeito para desenhar extraordinário, tanto que 

conseguiu entrar na Faculdade de Belas Artes do Porto. Só que como houve um ano em que fui 

eu que as fiz, agora falo com ela todos os anos para decidir quem fica encarregue da tarefa. Agora 
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que penso nisso, acho que até foi por iniciativa tua que eu os fiz, se não me engano… Estávamos 

com aquela “pica da escrita”, em que a inspiração estava num ponto alto da sua carreira, tanto 

que me conseguiste convencer a aventurar-me a escrever um poema para cada membro da 

família, para colocar em cada um dos degraus da escada… 

 No teu quarto ainda está aquele quadro das seis fotografias, uma com cada uma das tuas 

seis netas. Na foto em que eu apareço, estou de óculos, os meus dentes da frente ainda parece 

que foram separados por Moisés e os meus pés estão tortos, parece que estou desequilibrada, 

que a foto foi tirada mesmo antes de cair para a frente. As fotos das outras netas estão 

relativamente bonitas… Mas o que me cativa naquele quadro, e sei que também era o que te 

cativava a ti, eram os cartões, que estão suspensos na moldura por fios dourados, que são 

apenas amostras do amor que estas seis crianças têm por ti. Viste-nos crescer até a mais velha 

de nós todas ter vinte e sete anos… Eu fiquei-me pelos quinze. A minha irmã pelos treze… O 

cartão que eu escrevi faz referência àquele livro cujos exemplares ocupam grande parte da tua 

prateleira, já que fizeste coleção das diferentes edições que ias encontrando: O Principezinho, de 

Antoine de Saint-Exupéry, que graças a ti sempre foi de longe o meu livro favorito. Escrevi então 

que, de facto, se eu tenho uma raposa, essa raposa és tu, se há alguém que me cativou, esse 

alguém és tu… lembro-me que, ao ler aquilo, tu me abraçaste e disseste que estava lindo, 

embora, lá está, a frase nem fosse minha, mas sim de um escritor francês, que nem teve 

conhecimento que nós alguma vez existimos. Abraçaste-me não pela frase, mas sim pelo amor 

desmedido e puro que traduzi nela… mais uma vez, fiquei tão feliz... acho mesmo que era capaz 

de dar tudo para viver esse momento de novo… ou qualquer outro que tenha passado contigo… 

 Mas falta-nos o presépio… aquele que costuma estar na mesinha ao lado das escadas, 

feito com pedrinhas, papel de alumínio, cortiça e os encantadores bonequinhos de porcelana, que 

tu protegias religiosamente de qualquer mão descuidada que se ousasse aproximar. Ficava a teu 

cargo todos os anos… ficavas lá horas e horas, a posicionar as figurinhas, que em cada ano 

ficavam num local diferente, mas que ficavam sempre perfeitas… 

 Agora olho para os álbuns todos organizados, as fotografias todas colocadas nos seus 

devidos lugares, e isso traz-me à memória todos os momentos em que entrei em tua casa e te 

encontrei a tirar e a pôr fotografias, de álbum para álbum, a recordar a história de cada uma 

delas… E não são só as tuas viagens que estão tatuadas na história através das milhentas 

imagens que arquivaste em álbuns para nos dar a conhecer, mas também toda a tua vida, e toda 
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a tua existência… o amor, esse, que tu tanto deste, ficou guardado nos nossos corações, que 

choram de saudade ao recordá-lo… 

 E não podemos esquecer os papéis… tantos papéis escritos que existem naquela casa… 

espalhados por todo o lado, em qualquer gaveta, em qualquer bolso de qualquer casaco ou em 

qualquer carteira, encontramos pelo menos uma dessas extraordinárias relíquias, que agora, para 

além de colocar fascínio no olhar de todos os que os leem, colocam também lágrimas naqueles 

que conheceram quem os escreveu… ainda outro dia encontrei um em que falas que estás triste, 

que queres ajudar a preparar tudo para o Natal, mas que não consegues, porque o cansaço pesa, 

e a única coisa que és capaz de preparar é o presépio ao lado das escadas, e que isso te fazia 

sentir inútil… mais como um fardo… mas não devias sentir-te assim, muito pelo contrário, tu eras 

quem animava todos os cantos daquela casa, quem embelezava tudo apenas com um simples 

olhar, quem alegrava toda a gente só por estar presente… eras a Vovó Zezinha… és a Vovó 

Zezinha… e qualquer um que passe pelas portas daquela casa é capaz de sentir o que ali 

aconteceu… é capaz de ouvir os fragmentos da tua voz e a melodia das tuas memórias, de sentir 

o aroma do amor que ali foi partilhado… e de sentir também o toque frio da morte, que levou o teu 

último suspiro também naquela casa… 

 E este é o primeiro Natal… Aquele em que já não temos a nossa Zezinha connosco, mas 

ao mesmo tempo sabemos que cá estás, juntamente com tudo o que te imortalizou num lugar 

paralelo aos nossos corações, através de meras imagens dispersas por álbuns e palavras 

perdidas por cadernos preenchidos, cujas canetas secaram, já que a tua alma deixou de cantar 

neste mundo… 

 E talvez seja inútil estar a escrever sobre isto, até porque tu nunca mais vais poder ler o 

que eu escrevo… mas estou a fazê-lo porque me lembro do quão contente tu ficavas quando eu 

participava nestes concursos, usando o teu pseudónimo do tempo em que escrevias para o jornal 

da escola… e acho que é bastante coincidência, hoje, quando fui pesquisar sobre o concurso, 

descobrir que os vencedores vão ser divulgados no dia 21 de dezembro… o dia do teu 

aniversário… pergunto-me… haverá melhor motivação para escrever do que esta? 

 

Aurora Raimundo 

22/11/2018 
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Kaled 

Miro-os do alto deste limbo que foi a vida e pelo qual esperam para saber o seu destino. 

Estão ao todo 4 representantes, nunca outrora vislumbrei tantos na noite do Nascimento do 
Menino. Algo de importante deve estar prestes a acontecer… é melhor eu ficar para ver. 

Estão todos distantes, mas as suas posições formam um círculo perfeito visto daqui, o ciclo da 
vida. Do nada, como se sentissem um chamamento dentro deles que os empurra uns para os 
outros, começam a aproximar-se e a encurtar o círculo, sentando-se calmamente enquanto se 
observam cautelosamente. Idades tão distintas como a água do azeite… tanto a aprender uns 
com os outros… 

Sem aviso prévio, a jovem, que parece ter uns 15 anos, fala: 

- Muito bem… O que estamos aqui a fazer, afinal?

Os dois homens entreolham-se e o mais velho, que ronda a casa dos 70, responde: 

-Não tenho a mais pequena ideia, só me lembro de ter visto um enorme clarão e, depois disso,
me encontrar aqui. E vocês?

-O mesmo! - responderam a jovem e o outro homem, que aparenta estar na meia idade, em
uníssono.

-E tu, menina?- pergunta o homem de meia idade a uma menina negra bem pequenina, não
parece ter mais de 5 anos.

-Não sei… Só me lembro de ouvir a mamã dizer que eu estava muito doente, que não
tínhamos dinheiro para o remédio e para eu fechar os olhinhos que um anjinho já me vinha
ajudar! - Responde ela com lágrimas nos olhos.

O idoso levanta-se e pega nela ao colo, dando-lhe um abraço e levando-a para perto de si. 

-Não chores, a mamã está bem. - afirmou.

Todos ficam a olhar para a menina com compaixão. A jovem volta a quebrar o silêncio 
instalado, fazendo uma pergunta que bailava na cabeça de todos eles, mas que nenhum se 
atrevia a perguntar. 

-Mas afinal, que dia é hoje?

-Acho que é véspera de Natal…- responde o homem de meia-idade.

Do nada, a menina pequena sobressalta-se: 

-Natal?! O que é o Natal? - questiona com elevada curiosidade reflectida num tão jovem olhar.

-Não sabes o que é o Natal, pequerrucha?  -  pergunta o homem mais velho um nadinha
intrigado.- De que país és?

-Não, não sei o que é o Natal. Mas, lembro-me de uma vez a mamã dizer, que apesar das
dificuldades, tinha orgulho em ser uma mulher de Chade! - responde a menina, com um sorriso
a bailar-lhe nos lábios, orgulhosa.
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-Agora faz sentido…- murmura o outro homem. 

-Pois bem, o Natal é uma época em que se celebra, para os cristãos, o nascimento do Menino 
Jesus. Mas outros povos que não sejam cristãos também têm todo o direito de o celebrar, pois 
o Natal é uma época de união, prosperidade e solidariedade. - responde a adolescente. 

-Não poderia ter descrito melhor!- concordou o idoso, com um sorriso que lhe tocava os olhos 
de uma forma incompreensível. - É agradável saber como o coração das pessoas vê esta 
altura do ano. 

-Cada país, etnia, religião ou cultura tem a sua tradição natalícia, é o que torna esta época 
ainda mais especial. - acrescenta o outro homem. 

-Ah…! E como eram os vossos natais? - pergunta a criancinha com ainda mais curiosidade que 
anteriormente. 

-Bem… quem quer começar? - pergunta o homem mais velho? 

-Posso ser eu? - questiona a jovem. 

Todos concordam com uma leve movimento da cabeça. 

-Eu sou da Letónia, um país no Norte da Europa, onde faz muito frio na altura do Natal. 
Durante o dia costumamos ir às feirinhas de Natal e à noite reunir a família toda á volta da 
mesa. Nós temos 9 pratos típicos para a noite de Natal e fomos o primeiro país do Mundo, 
segundo os registos, a fazer uma árvore de Natal! - sorri orgulhosamente com a informação 
que acabou de partilhar - No nosso país o Pai Natal tem feito um bom trabalho, pois a tradição 
diz que ele deve presentear as crianças durante 12 dias seguidos!!! - acrescenta com elevado 
entusiasmo. 

-O que é o Pai Natal?- indaga o membro mais novo daquele grupo. 

-É um senhor bem velhinho e rechonchudo que, na noite de Natal, entrega presentes a todas 
as pessoas ao redor do mundo enquanto elas dormem nas suas caminhas. Ele comanda um 
trenó com renas para conseguir chegar a todos os lugares a tempo e é ajudado pelos duendes 
no fabrico dos presentes. - explica o homem mais jovem com bastante entusiasmo e alegria 
patentes na voz. 

A menina olha para ele, boquiaberta e com os olhos muito arregalados de espanto, só 
conseguindo proferir um “Uau!”. Todos os presentes se riem levemente pelo seu entusiasmo. 

-Conte-nos como é a tradição no seu país. - incentiva o homem mais velho ao mais novo. 

-Muito bem… Sou japonês e, apesar de não sermos um povo cristão, também celebramos o 
Natal. Muitas pessoas dizem que nós utilizamos o Natal como uma forma de comercialização, 
mas não é nada disso! O nosso Natal é interpretado por muitos como um segundo Dia dos 
Namorados, pois na noite da véspera de Natal, grande parte dos casais aproveita para fazer 
um programa a dois, para namorar um bocadinho e comemorar o quão forte o amor e a união 
são! As ruas ficam todas iluminadas e decoradas. Esta tradição começou a ser feita nos anos 
80 depois da famosa música dos “Wham!”, a “Last Christmas”, e hoje tem um grande impacto 
na nossa cultura. 

21



-Que romântico! - diz a adolescente, suspirando com um olhar totalmente encantado pela 
tradição japonesa. 

-Uma tradição deveras interessante. - concorda o idoso - Celebrar o amor é sempre importante 
e ajuda a manter a chama de uma paixão viva. 

-Agora é a tua vez - disse a menina ao idoso - Conta-nos como é o teu Natal. 

-Nasci e cresci no México, um dos países mais pobres da américa latina. Somos muito 
conhecidos pelo “Dia de los Muertos”, mas a população estrangeira não tem uma nítida noção 

do quão bom é o nosso Natal. Usualmente decoramos a árvore de Natal no 1º dia de 
Dezembro e continua até ao dia da Candelária, em Fevereiro. Os enfeites que decoram a 
árvore são uma tradição muito presente no nosso Natal, pois são feitos manualmente por 
artesãos. Mas, a melhor parte do nosso Natal, ainda de ser celebrado com a família, são as 
“Posadas”, que têm início no dia 16 de Dezembro e só terminam na noite da véspera. São 9 
noites seguidas onde as pessoas convivem e se divertem. - revela ele com um sorriso nos 
lábios e memórias no olhar. - Tanto crianças como adultos se divertem na quebra da Pinhata, 
no canto das canções tradicionais e na reunião ao jantar, sempre com muito boa disposição. Já 
a nossa ceia de Natal se dá à meia-noite de dia 24 para dia 25, é nesse momento que 
cantamos e abrimos os presentes. É a minha altura do ano favorita, pois parece que uma 
espécie de magia se abate sobre as pessoas, tornando cada Natal memorável apesar de tanta 
miséria. 

Todos assistem maravilhados enquanto o homem mexicano conta a sua experiência natalicia 
que nem se dão conta da chegada de um menino pequeno, certamente entre os 10 e os 11 
anos de idade, que os observa atentamente. Quando se apercebem olham espantados para 
ele.  

-Olá! - diz o menino. 

-Olá. Quem és tu? - pergunta a jovem da Letónia. 

-Sou o Kaled e nasci no Iraque. Estou á procura dos meus pais. - Alguém os viu? 

Todos negam com um movimento de cabeça. 

-Então já devem estar no outro lado…- responde pensativamente o menino. 

-Que outro lado?- questiona o homem japonês. 

-No paraíso. - responde o menino com muita naturalidade, fazendo os restantes membros 
olharem  interrogativamente uns para os outros. 

-Tu sabes ondes estamos, jovem? - indaga o homem mexicano. 

-Sim, nós estamos no que todos chamam de “limbo”. Estamos á espera que as nossas acções 
sejam revistas espiritualmente para sabermos se vamos ou não para o paraíso. - quando 
acaba todos olham para ele sem compreender. - Nós estamos mortos - prossegue - e 
esperamos aqui para saber para onde Deus nos vai enviar a seguir- esclarece. 

Olham uns para os outros com uma expressão de espanto e horror misturadas. 

-Sobre o que é que estavam a falar? - pergunta Kaled inocentemente. 
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-Eles estavam a contar como eram os natais nos países deles! - responde a menina de Chade 
com uma alegria imensa expressa na voz. 

-Já ouvi falar muito do Natal, apesar de a minha religião não o celebrar. As famílias cristãs que 
vivem no meu país costumam reunir-se nos seus quintais para contar histórias sobre Jesus e 
queimam uma pilha de pinhos secos e, o formato do fumo que da fogueira sair, será o futuro 
dessa família. Pelo menos foi isto que a minha irmã, Safira, me costumava contar antes de eu 
ser atingido no meio de um tiroteio com uma bala no peito… 

-Como é que tu te recordas da forma como morreste e nós não? - pergunta a jovem da Letónia. 

-Não sei. - responde, ficando de súbito confuso - Só me lembro de chegar aqui e recordar-me, 
simplesmente de tudo. O meu primeiro pensamento foi directo para a minha irmã, que depois 
da minha morte, está completamente sozinha num mundo onde só há guerra e inocentes a 
morrer… O segundo foi para todas as pessoas que ficaram lá a tentar sobreviver como eu e a 
minha irmã quando os nossos pais morreram e para todos aqueles que estão lá para nos 
ajudar e proteger e são brutalmente atacados e injustiçados por tentarem simplesmente fazer o 
que sentem que é correto. Mas, apesar de tudo, não tenho razões de queixa da vida que levei, 
pois conseguimos sempre abstrair-nos da destruição ao nosso redor e ser crianças normais 
que andam sempre a correr de um lado para o outro e a brincar. Eu só queria ter tido mais 
tempo, para crescer e tentar ajudar todos aqueles que passaram e estão a passar pelo mesmo 
que eu e tantas outras pessoas. A humanidade ainda tem muito a aprender no que diz respeito 
ao verdadeiro significado de se ser humano, mas não tenho dúvidas que se todos trabalharmos 
para isso e tivermos muita fé, o Mundo consegue andar para a frente e ser um lugar de paz e 
amor e não feito de ódio e destruição. 

Quando o menino termina de falar, o idoso mexicano fala: 

-Vamos todos unir as mãos e rezar por eles e pelo nosso Mundo. E não se esqueçam, 
independentemente do local para onde formos, a fé humana move montanhas! 

E assim o fazem e, nesse momento, uma luz incandescente brota das suas mãos e fundem-se 
todos eles numa grande e brilhante esfera de pura luz!  

Agora entendo… Kaled, de seu significado “imortal”, é o representante do 5º elemento da 
humanidade: a FÉ! 

Quando os visualizei aos 4 juntos, no começo, soube que algo maior estava por vir e, esse algo 
maior, é a bondade humana que não se vai extinguir enquanto corações bondosos 
continuarem a bater no peito de pessoas determinadas e agir pela mudança. 

São estes momentos que me dão esperança de que um Mundo melhor está por vir e que será 
comandado por uma nova mentalidade de seres humanos. 

 

 

Beatrice Jones  
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Receber a dar 

As luzes de Natal já brilham na cidade e cada vez que me deparo com uma decoração 

natalícia percebo que o Natal é a minha festividade preferida. Não só devido ao amor e carinho 

partilhado por uma família reunida, mas também porque desde cedo percebi que nesta altura 

mais do que receber é dar.  

Ainda não comprei a prenda para a minha querida mãe. Será que lhe ofereço um 

perfume ou aquele casaco cor de mel que ela tanto adorou? Apesar de ser simples e desligada 

das futilidades do mundo atual, toda a gente gosta de receber uma pequena lembrança 

daqueles que mais ama. É nestes momentos que sinto falta da minha melhor amiga, da minha 

alma gêmea e do meu abrigo. Ai... preciso de ti minha avó. Se estivesses aqui comigo, já 

saberias o que lhe comprar. Ensinaste-me sempre a olhar para o que me rodeava como se 

fosse um pintor, que observa e preserva a beleza da sua mais fantástica obra de arte, não 

deixando ninguém a desmanchar. 

No caminho para uma das lojas favoritas da minha mãe, onde se vendem velas 

cheirosas e incensos intensos, defronto-me com uma situação um pouco engraçada. 

Um rapaz de média estatura, de cabelo cor do carvão e olhos claros e penetrantes deixa cair 

quase todos os sacos que segurava devido ao peso que carregava nas suas mãos. O mais 

hilariante é que sempre que ia apanhar os que caiam, uns quantos outros não conseguiam 

lutar contra a gravidade e estatelavam-se no chão. Foi então que lhe perguntei: 

-Olá! Precisas de ajuda?

-Ai...que vergonha! Se não te importares, agradecia imenso uma ajudinha. Eu sabia que eram

demasiados sacos para levar de uma só vez, mas nunca ninguém me ouve! 

Aproximei-me dele e peguei numas quantas embalagens de plástico. 

-Estou a ver que trazes aqui uma imensidão de comida. Deves ter uma família enorme para ter

que comprar tantos alimentos... 

- Não, não. Todos estes sacos são para a Casa de Abrigo aqui da cidade. Como deves

entender, ninguém merece passar a véspera de Natal, nem qualquer outro momento, com a 

barriga vazia e sem ninguém para lhes fazer companhia. 

-É uma atitude muito nobre da tua parte estares a ajudar todas essas pessoas a alimentarem

um pouco a alma. A tua família é que não deve gostar muito da ideia de não passares a tão 

esperada véspera de Natal no seio de quem mais te ama. 

-Estas pessoas também são a minha família. Para além disso, eu demostro todos os dias o

amor que sinto pelos meus entes queridos, não preciso de uma data específica, como o Natal, 

para o fazer. 

-Concordo plenamente contigo. Falta muito para chegarmos à Casa de Abrigo? Já sinto os

meus braços a ficarem um pouco cansados. 

-É já ali ao virar da esquina. Obrigado mais uma vez por me estares a ajudar.
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-Não tens que agradecer. Já agora o meu nome é Matilde. 

-Que nome bonito. Eu chamo-me Afonso.  

No fundo da rua podia-se ver um edifício com uma placa escura escrita a branco com o 

nome ‘Casa de Abrigo’. Quando chegamos à beira do grande portão pousei os sacos no chão e 

Afonso convidou-me a entrar e conhecer aquele lugar tão especial da cidade. Apesar de o 

exterior daquela grande casa ter um aspeto vetusto, o seu interior era encantador e recheado 

de cores vivas e desenhos alegres que nos transportavam para uma realidade distante das 

enfrentada por muitas das pessoas que lá se encontravam. Ao chegar à sala de convívio, 

confrontei-me com uma mixórdia de gerações, culturas e etnias. Todos aqueles risos, 

gargalhadas e até gritos faziam-me sentir como se estivesse num jantar com todos os meus 

entes queridos. Aquilo era uma verdadeira família. Afonso afirmou que aquele lugar já tinha 

salvo muitos da eterna solidão. Nunca é bom sentir o estômago vazio, mas pior ainda é sentir 

um vazio no coração. Ao caminhar por aquele espaço onde o amor e o carinho reinam, 

deparei-me com uma senhora de figura macróbia com um certo brilho nos olhos. Cheguei-me 

mais perto dela e perguntei-lhe o nome. 

- Chamo-me Sofia, minha querida. Nunca te tinha visto por aqui. 

- Sim, é a primeira vez que aqui venho. É de admirar o trabalho que os voluntários fazem para 

que toda esta gente se sinta em casa.  

- São uns amores de pessoa. Sabes, o conhecimento sempre foi a maior arma que alguma vez 

existiu, o problema é que poucos a sabem usar. Toda a gente lê, ouve e por vezes até assiste 

à pobreza e as más condições que muitas crianças, adultos e idosos passam. Poucos são 

aqueles que não ignoram, que não pensam ‘o problema não é meu’. Todos nós somos seres 

dignos de respeito e a melhor qualidade que alguém pode ter é conseguir fazer os outros 

felizes e ajudá-los de livre vontade. Estás a ver aquela rapariga ali? - perguntou Sofia 

apontando para uma jovem de cabelos longos e negros - é uma joia de menina. Os pais 

faleceram ao passarem a fronteira da Síria, mas ela conseguiu sobreviver. Enquanto todas as 

outras crianças querem brinquedos como prenda de Natal, sempre que lhe perguntamos o que 

ela mais deseja responde, com toda a certeza, que só lhe basta um livro, pois é a única coisa 

que a faz voar para onde quiser. Ah...desculpa, minha querida, vou ter que me retirar. O 

bacalhau com natas já saiu e é a refeição predileta aqui da Casa. 

Enquanto a senhora Sofia lutava para conseguir o pedaço de bacalhau mais apetitoso, 

eu observava aquela pequena criança com um coração maior que o mundo. Se estivesse aqui 

a minha avó, ela diria que a melhor prenda é dar e não receber. Já lá vai um ano que ela voou 

para um sítio melhor, mas sei que o maior presente que lhe poderia dar era seguir o seu 

conselho e fazer feliz quem mais precisa. Tenho muitos livros em casa que já foram lidos e 

relidos uma centena de vezes e tal como muitos me levaram para mais longe do que os meus 

próprios sapatos, tenho a certeza que levarão aquela menina de cabelos escuros para uma 
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realidade onde tudo é possível. Despedi-me de Afonso, que contava piadas sobre Ingleses às 

gentes mais velhas, e caminhei a passo acelerado até casa. Quando cheguei cumprimentei a 

minha mãe que me perguntou porque razão estava tão apressada. 

- Vou seguir os conselhos da avó – respondi-lhe. 

- Não te metas em sarilhos. E não te esqueças que hoje a família reúne-se. 

- Achas que me vou esquecer do momento mais especial do ano? 

A minha mãe esboçou um pequeno sorriso no rosto e após isso dirigi-me para o meu 

quarto. Peguei numa caixa de cartão, coloquei as minhas relíquias literárias lá dentro e saí de 

casa mais depressa que nunca. O percurso desta até ao abrigo é um pouco demorado, mas 

cheguei ao meu destino mais rápido do que imaginava. A rapariguinha continuava no mesmo 

sítio onde a tinha visto pela primeira vez. Dirigiu-me até ela e pousei a caixa de cartão no chão. 

- Olá, eu chamo-me Matilde. Dentro desta caixa tens um conjunto de passaportes literários que 

te levarão para sítios inigualáveis. Podes viajar para época dos dinossauros, para a época das 

princesas e dos príncipes e até para o futuro. Sei que os vais adorar. Depois vou querer saber 

o que achaste dos vários destinos. 

- Porque estás a fazer isto? – perguntou-me a pequena criança. 

- Nunca irei conseguir salvar todos aqueles que precisam, não tenho meios para isso. Às vezes 

os pequenos gestos fazem uma grande diferença na vida das outras pessoas. Eu ouvi que o 

presente que mais querias eram livros, pois estes enchem a tua alma de felicidade. Tens aqui 

um conjunto deles que me fizeram voar para todos os lugares possíveis da minha imaginação. 

Agora tenho que ir. Foi um prazer enorme conhecer-te! 

- Muito obrigada, a sério!  

A pobre menina deu-me um abraço maior que o seu próprio tamanho e foi nesse preciso 

momento que percebi que tinha acabado de receber a melhor prenda do Natal. 

 

L. M. Paz 
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  É vinte e quatro de dezembro, véspera de natal e todas as crianças de um orfanato se preparam 

para passar o natal com as respetivas famílias de acolhimento menos Rodrigo que se encontra 

sentado a um canto, sozinho a tentar imaginar o que será o natal em família. 

  Este menino de dez anos nunca tivera um natal digno de uma criança, com presentes, família, 

amor e carinho. Quando nasceu foi abandonado pelos pais por causa de ser portador de uma 

deficiência que tornava o seu rosto estranho e fora do normal. Desde aí vivia no orfanato onde 

era descriminado por todas as crianças, passava os seus dias sozinho e o dia de natal não era 

exceção. Os outros meninos todos os anos eram acolhidos por uma família onde passavam o 

natal e ele era o único que nunca era escolhido ficando no orfanato. 

  Quando despertou dos seus pensamentos apercebeu-se de que já estava sozinho e não 

houvera ninguém que se fosse despedir dele. Rodrigo decide então fugir do orfanato em busca 

de algo ou alguém que tornasse o seu natal especial. 

  Depois de algumas horas a andar a pé pela cidade, toda iluminada, decide sentar-se num muro 

para descansar e tentar aquecer-se um pouco, pois estava uma noite gelada com um vento 

cortante. Quando vira a cabeça apercebe-se que mais á frente também se encontra uma 

menina, que aparentava ser da sua idade, muito bem vestida e a tremer de frio. Decide ir ter 

com ela: 

- Olá que fazes aqui? Estás com frio, posso-te ajudar?

- Não, deixa-me em paz – responde a menina grosseiramente.

Rodrigo tenta mais uma vez fazer conversa: 

- Que fazes na rua a estas horas? Não devias estar com a tua família a preparar aquilo a que

chamam natal? 

- Sai daqui já te disse. Não percebes nada do que estou a sentir e és feio.

- Sim sou feio, mas não devias julgar-me pelo aspeto. Mas conta-me o que te aconteceu.

Joana desconfiada e com ar de alguma repulsa olha para Rodrigo e pensa que não tem nada a 

perder, afinal até se estava a sentir um pouco só e com medo e como ele não a largava podia 

ser que se fosse embora. 

- Bom, está bem, mas depois vais embora?

- Se quiseres vou.

- Os meus pais são divorciados. O meu pai vive longe com a sua nova família e a minha mãe

e eu vivemos aqui só as duas, pelo menos até agora. Há algum tempo ela apresentou-me um 

colega de trabalho, de cor diferente, mas que até era simpático e brincava comigo. Ontem ela 

disse-me que o Frederico, o tal colega, iria passar o natal connosco porque não tinha família e 

que tinha uma coisa para me contar. 

- E o que era? Diz-me.

- Disse-me que se tinha apaixonado por ele e que iriam casar.
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  - E então? Isso é bom vais ter mais uma pessoa para brincar e conversar. 

  - Não, não e não! Ele não tem a mesma cor que eu, por isso fugi de casa. A minha mãe que 

fique com ele. 

  - Sabes, eu nunca tive uma família e ninguém que se preocupasse comigo. Quem me dera ter 

uma mãe como tu. 

  - Sabes lá do que dizes. 

  - Tenta pensar como eu. 

Joana olha mais atentamente para Rodrigo e vê os seus olhos meigos carregados de tristeza e 

marejados de lágrimas. Este continua a falar: 

  - Já alguma vez te sentiste como se fosses um monstro? 

  - Não, nunca. 

  - Alguma vez passaste fome porque os teus colegas só para gozarem contigo te roubavam a 

comida? 

Com alguma tristeza Joana respondeu: 

  - Não, eu sempre tive tudo o que quis. 

  - E o Frederico alguma vez foi mau para ti? 

  - Não. 

Joana ficou em silêncio. 

Tirando umas bolachas do bolso Rodrigo oferece a Joana 

  - Queres? Tens fome? 

Com a barriga a dar horas, aceitou e devolveu um sorriso. 

  - Joana porque não nos sentamos naquele canto para estarmos mais protegidos do frio? 

Ela assentiu com a cabeça e seguiu Rodrigo. Ambos se aninharam e Rodrigo cobriu-os com o 

seu casaco. 

  - Não achas que a tua mãe deve estar a morrer de preocupação e tristeza. 

  - Pois deve  

A voz de Joana já era meiga e cheia de arrependimento e enquanto encostava a cabeça no 

ombro de Rodrigo pensava o quanto aquele menino sofria e ela estava a ser ingrata com a 

mãe e Frederico e que o namorado da mãe até a fazia rir e sentir-se segura. Sentia-se mal por 

julgar as pessoas pela cor e aspeto, levanta a cabeça, olha para Rodrigo e diz: 

  - Tens razão estou a ser muito egoísta e a minha mãe não merece isso. Vou para casa, 

queres vir comigo? 

  - Não Joana, é a tua família. Eu fico bem. 

Joana levanta-se, puxa pelas mãos de Rodrigo e dá-lhe um abraço e um beijo no rosto frio do 

seu novo amigo dizendo: 

  - Obrigada, nunca te irei esquecer. 
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Dizendo isto começa a correr. Vendo a amiga afastar-se Rodrigo sente uma mistura de 

emoções: alegria, pois ajudou alguém, mas ao mesmo tempo tristeza porque está de novo 

sozinho. 

  Quando Joana chega a casa, a sua mãe e Frederico recebem-na com um abraço de alívio. 

Joana conta-lhes a sua mudança de opinião e quando lhes fala do seu amigo a mãe decide ir 

procurá-lo para lhe agradecer. 

  Depois de andarem um bocado acabam por encontra-lo a dar as últimas bolachas que tinha a 

uns cães de rua. Ao aproximarem-se dele, ele reconhece de imediato Joana e fica muito 

contente. Quando a família o convida para passar o natal com eles este aceita sem hesitar. 

  O menino passa o melhor natal de sempre e sente-se mais feliz do que nunca. 

  No dia 26 após passarem um natal agradável repleto de risos e abraços a família leva o rapaz 

de volta ao orfanato, mas qual não é o espanto de Rodrigo quando eles dizem que o querem 

adotar. 

  Este menino ensinou que a diferença não define carateres e que talvez até os torna especiais. 

Desse modo foi recompensado com uma família onde finalmente se sentia amado. 

  Por isso, “não podemos ignorar “que o preconceito embora menor ainda existe atualmente 

mesmo  na sociedade mais jovem. 

 

 

Pseudónimo: Luísa Monteiro 
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No trilho do espírito natalício 

Era dia 23 de dezembro e a casa estava despojada de qualquer enfeite natalício. As 

prateleiras continuavam despidas e as divisões apinhadas de um vazio que o assombrava desde 

o primeiro dia que entrara naquele apartamento. Já era noite e a ténue claridade da televisão

abria um caminho pela escuridão. Ademir, completamente absorvido nos seus pensamentos, 

mirava a cidade pela janela. Estava envolta no clássico espírito de Natal: as luzes cobriam os 

edifícios, a música enchia as ruas e as pessoas caminhavam pela avenida procurando 

atarefadamente os últimos presentes e admirando a grande árvore que se erguia no centro da 

praça. O Porto enchia-se de uma multidão alegre, de famílias unidas e rostos risonhos. 

Ademir não compreendia a causa da metamorfose da população que observava todos os 

anos. Natal implicava família, contudo, para si “família” resumia-se ao medalhão que trazia ao 

peito, o único elemento de ligação com as suas origens. Esta palavra estava reduzida a uma 

mera associação de letras gravadas num pedaço de metal que integrava, contudo, a ânsia pelo 

amor, carinho e companhia que nunca teve. Os seus olhos enchem-se e as lágrimas contornam 

as suas feições. Tropeçando numa verdadeira máquina do tempo, deixa-se conduzir pelo 

turbilhão de emoções que passa a controlar as suas memórias. 

Lembra-se do momento em que chegara pela primeira vez ao Porto. Era dia 24 de 

dezembro, véspera de Natal. Enquanto caminhava pelas ruas, olhava as janelas e via tudo o que 

sempre desejara: os jantares em família, o sorriso das crianças e a sua alegria ao abrir os 

presentes que rodeavam a cintilante árvore de Natal. Toda a sua vida se resumira a cansativas 

viagens entre capitais europeias.  Era um rapaz de apenas 8 anos e já tinha percorrido múltiplas 

instituições de acolhimento. A sua pele morena e os seus grandes olhos castanhos denunciavam 

as suas origens afegãs. Fora abandonado à nascença com um simples colar de latão ao peito, 

numa tentativa desesperada de sobrevivência face ao inevitável escalar da guerra no seu país. 

Para si, o período natalício era um tempo maioritariamente melancólico. Questionava-se sempre 

acerca das razões que o levaram à situação em que se encontrava e a incapacidade para obter 

respostas deixava-o frustrado. Os seus Natais resumiam-se aos breves momentos que passava 

a olhar pela janela do seu quarto procurando e ansiando o momento mágico em que encontrava 

o rosto de alguém familiar. Os anos passaram, os episódios repetiram-se e a guerra no seu país

dizimava gradualmente a esperança de alguma vez reencontrar os seus pais. No dia do 18.º 

aniversário, foi finalmente capaz de se libertar dos olhares de compaixão que o perseguiam 

desde criança. Quando saiu pela porta com que se deparara há dez anos atrás, prometeu a si 

próprio fazer tudo ao seu alcance para ajudar os outros, em especial os que viviam situações 

similares à sua. 

Os seus objetivos passaram por se voluntariar como enfermeiro na cruz vermelha. Nesse 

mesmo ano alugou um pequeno e modesto apartamento e conheceu a D. Maria e o Sr. Tomás, 
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os seus vizinhos. Dois humildes e simples idosos, que na impossibilidade de terem filhos sempre 

o trataram como um. Reconhecendo a situação solitária de Ademir, todos os Natais o 

convidavam para a consoada e este nunca conseguiu recusar, pois era na presença deles que 

sentia o que julgava ser o mais próximo de um ambiente familiar que desconhecia por completo. 

Procurava sempre levar consigo um sorriso na cara, contudo, nesta época do ano, era incapaz 

de camuflar o vazio que sentia do retorno de orfandade. Repentinamente, as suas recordações 

são interrompidas e sente-se despertar pelo toque do seu telemóvel. Surpreendido pela chamada 

anónima hesita, mas impelido por um sentimento incompreensível decide atender. Do outro lado 

da linha surge alguém que, de uma forma bastante informal, o remete para a necessidade de 

ajudar, mediante a informação que um novo barco de refugiados afegãos acabava de chegar à 

Grécia. Apercebe-se agora que a notícia é transmitida por todos os canais televisivos, revelando 

uma situação dramática com um elevado número de feridos. Ademir sente, nesta situação, um 

desígnio de vida. É invadido por uma incomensurável vontade de ajudar, contudo, quando a 

emoção inicial se dissipa, apercebe-se que seguir com a sua intenção implica deixar sozinhos 

D. Maria e Sr. Tomás nesta época para eles tão especial.  Sente-se impotente, dividido e sem 

saber o que fazer. Abandoná-los seria um ato de insensibilidade e ingratidão, mas ao mesmo 

tempo sente que é chegado o momento de ajudar os que mais necessitam. A situação no campo 

de refugiados na Grécia, segundo as informações, é por demais catastrófica, sendo que toda a 

ajuda é pouca para as vidas que estão em risco. Olha uma vez mais para o medalhão. É incapaz 

de deixar o povo do seu país sem amparo. Dirige-se ao andar de baixo e, antes de bater à porta, 

é surpreendido pelo Sr. Tomás que o convida a entrar. Juntamente com a sua esposa, abraçam-

no e afagam carinhosamente a sua face, incitando-o a cumprir o seu intento. Ademir, de olhos 

aguados e voz embargada, despede-se com um “muito obrigado por tudo”. Dá dois passos, 

dirigindo-se para a saída, mas, antes de puxar a gélida maçaneta, dominado por um sentimento 

de imensa gratidão, volta-se. Vislumbrando os dois vizinhos abraçados a soluçar, caminha 

novamente na sua direção e, uma vez mais, os três agarram-se a chorar. 

No espaço de poucas horas, com as emoções ainda ao rubro, quer pelo que deixa para 

trás, quer pelo desconhecido que o aguarda, aterra na Grécia. Apesar de trabalhar na área da 

saúde e ter passado por situações complicadas, sente hoje uma ansiedade invulgar.  Chegado 

ao campo observa uma assimetria de comportamento: médicos e enfermeiros atarefados 

deambulam de um lado para o outro, enquanto paralelamente vislumbra linhas de multidão em 

fila para obter o mais pequeno pedaço de alimento e barracões apinhados de crianças brincando 

alheadas da realidade de sofrimento que as circunda. Dirige-se de imediato para a tenda médica, 

deparando-se com uma luminosidade intermitente e tonalidades esbranquiçadas manchadas de 

sangue. São inúmeros feridos apinhados em macas que clamam por tratamento. Ouvem-se 

gritos de dor e o ranger de dentes. Subitamente, ao mesmo tempo que é chamado para ajudar, 
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olha em redor e algo familiar chama a sua atenção. De imediato leva a sua mão ao peito e fica 

momentaneamente paralisado. Aquela mulher, estendida no chão quase inanimada, tem um 

medalhão com contornos similares ao seu. Aproxima-se e repara nos sulcos e cicatrizes 

profundas do seu rosto que acusam uma vida de sofrimento e amargura. Examina com maior 

pormenor o pedaço de latão que lhe pende do pescoço e repara que, tal como no seu, a 

superfície metálica enche-se com o significado da palavra “Família”. Deixando-se controlar pela 

nova chama de esperança que reacende, ousa tocá-lo. Subitamente, sente o seu braço preso 

pela mão da mulher que insurge a proteger o medalhão. Esta despertara brusca e furiosamente, 

como se alguém lhe roubasse a réstia de vida que lhe sobra. Os seus olhares encontram-se e 

denunciam uma ligação inexplicável. Ademir mostra lentamente o seu medalhão levando a sua 

mão trémula ao peito, que palpita com batimentos desconcertados e acelerados. O medo no 

rosto da mulher desvanece e dá lugar ao sal das lágrimas que limpam a sua face ruborizada e 

caem no chão sujo e frio. Ademir, sentindo os seus pés incompreensivelmente pesados e os 

joelhos a fraquejar, baixa-se. Uma sensação de preenchimento assalta-lhe o espírito. Beija a 

testa áspera e rugosa da mulher, que mesmo sem quaisquer palavras ou explicações, sabe ser 

a sua mãe. Abraçam-se e comprimem fortemente os corpos, ao mesmo tempo que as emoções 

de ambos convergem como afluentes do mesmo rio. 

Era manhã do dia 25 de dezembro e os medalhões refletiam os primeiros raios de sol que 

entravam pelas brechas da tenda, ocasionando tons dourados num ambiente outrora 

marcadamente sombrio e pesaroso. Ademir desperta, olha em redor e enche-se de alegria ao 

achar, a seu lado, o maior presente de Natal. Aperta cuidadosamente a mão da sua mãe e 

completamente arrebatado pela felicidade que o domina, lembra-se de D. Maria e Sr. Tomás. 

Sente uma vontade desmedida de transmitir este momento às pessoas que sempre lhe 

dedicaram tanto carinho e amor. Afinal, agora percebia o verdadeiro espírito natalício: momentos 

de partilha na família e entre famílias.  

 

Maria Antónia 
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O que é o Natal? 

Madalena nunca entendera o que é o Natal e acreditava que os pais nem sabiam o que 

era. Tinha apenas 8 anos e ouvia na missa o padre dizer que se celebrava o Natal para 

relembrar o nascimento de Jesus Cristo, era o Seu aniversário, no entanto ninguém em sua 

casa falava no nome dele. Um homem ao qual chamavam de “Pai Natal” era mais importante e 

até trazia prendas a Madalena, mas se não era ela que fazia anos, era Jesus, não fazia sentido 

ser ela a recebê-las. Mas um dia uma conversa mudou a vida e a forma de pensar da menina. 

 O Natal aproximava-se a toda a velocidade e, como sempre, Madalena não estava 

nada ansiosa, a confusão na sua cabeça não lhe permitia desfrutar da beleza e da magia do 

Natal, mas nesse ano um acontecimento iria mudar tudo. 

 Era o domingo antes de Natal e, como em todos os domingos de manhã, Madalena e 

os pais foram caminhar no monte perto de sua casa. Era um lugar verde onde se podia ouvir o 

canto das mais belas e diversas aves, cheirar o perfume da terra, das árvores e dos musgos e 

absorver a energia, a pureza e a calma da Natureza.   

A meio da caminhado algo extraordinário aconteceu, o tempo parou! A jovem encontrava-

se naquele vasto e misterioso monte e tudo estava congelado, os relógios não funcionavam, os 

pássaros ficaram imóveis no céu e os seus pais pareciam as mais lindas e preciosas estátuas 

que ela já tinha visto. Ela estava sozinha até que do meio das árvores altas e grossas surgiu 

um Menino que ia na direção de Madalena. Ela não estava a entender o que se estava a 

passar e, por isso um nervosismo cobriu o seu corpo… 

 -Olá Madalena! – disse aquele Menino de cabelo encaracolado, pele branca, olhos 

claros e voz tranquilizante. 

 -Quem és tu? Como sabes o meu nome? Tu és uma criança como eu, o que fazes 

sozinho no monte? De onde vieste? - pergunta a menina assustada. 

 -Calma, uma pergunta de cada vez… sou teu amigo e tu há anos que por esta altura 

falas e pensas muito em Mim… O Natal devia ser uma altura de diversão e paz, mas para ti é 

uma época de confusão e perguntas sem resposta e eu estou aqui para acabar com tudo isso e 

dar-te o melhor Natal da tua vida! 

 -Como é que és meu amigo se eu não sei quem és? Eu não posso falar com estranhos, 

a mamã e o papá não deixam…  

 -Tu sabes quem eu sou, chamo-me Jesus e estou quase a fazer anos! 

 -Jesus? És mesmo tu? 
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 -Claro que sim! Não reconheces o meu cabelinho? 

 -Sim! – disse Madalena a rir – Como vais melhorar o meu Natal? 

 -Eu vou-te explicar o que é o verdadeiro Natal! 

E assim começou a longa explicação sobre o que é o Natal, como funciona e quem é o 

“Pai Natal”. Jesus disse à pequena que o Natal não era uma data, não era uma festa e muito 

menos eram os presentes. O Natal é a família, é diversão, é paz, é alegria! É verdade que esse 

homem barrigudo e de barbas brancas e compridas ocupa um papel muito importante nesta 

época, traz um pouco de felicidade a mais às crianças, mas Jesus não podia ser esquecido, 

afinal ele é a base do Natal! 

Madalena entendeu tudo muito rapidamente e, de repente, o Menino desapareceu e o 

tempo voltou a andar, os relógios voltaram a funcionar, os pássaros continuaram a sua viagem 

e os seus pais continuaram a caminhada como se nada tivesse acontecido, e para eles nada 

tinha acontecido, tinha sido uma experiência exclusiva da rapariga que não pretendia partilhá-la 

com ninguém, e não se tratava de egoísmo, ela sabia que ninguém iria acreditar nas suas 

palavras. 

Finalmente, chegou a véspera de Natal e pela primeira vez Madalena estava 

entusiasmadíssima! O seu dia fora passado a decorar a casa com os milhares de desenhos 

que fizera sobre esta época, em cima de um banquinho da cozinha a ajudar a sua mãe a fazer 

os tão cheirosos doces natalícios, a correr de um lado da casa para o outro para ajudar o pai a 

encher a casa de vermelho, branco e verde, luzes, bolas e fitas, cheia de alegria, diversão, paz 

e amor.  

Durante o tão famoso jantar de Natal, quando toda a família estava reunida, a alegre 

menina tirou os sapatinhos, subiu à cadeira, chamou a atenção da família, abriu o seu coração 

e fez todos ficarem boquiabertos com as suas palavras: 

 - Obrigada, família, por este jantar, eu estou muito feliz. Obrigada, Jesus, por 

melhorares o meu Natal, tu não és meu amigo, tu és o meu melhor amigo. Gosto imenso de 

todos vocês! 

Foi o melhor Natal para toda a família, e não foi só a Madalena que aprendeu o seu 

verdadeiro significado. Natal é alegria, Natal é amor e por mais presentes que possamos 

receber nada puderá sobrepor-se a esses valores. 

Sofia Lima 
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Abel Conceição – Por um Natal de união.

Júlio contava já com setenta e oito anos de idade e quem o conhecia dizia que ele nunca

tinha regressado de Angola. Aquele senhor de barba branca, e quase sempre de camisa de

flanela, tinha sido combatente na guerra colonial portuguesa, uma guerra que nunca tinha visto

como a sua guerra, mas sim como uma situação que ele apelidava de “entre a espada e a

parede”, que o tinha colocado entre uma G3 e o mato africano. Aquele jovem de vinte e um

anos tinha voltado num corpo de um homem desgastado, sempre sério e o seu entusiasmo da

juventude era um verdadeiro desaparecido em combate que ainda hoje andava a monte. O

sorriso tinha sido perdido no outro continente, e estava em quase todas as caras nas ruas

daquele Natal, exceto na sua. Agora reformado, era comum vê-lo a passar tempo enquanto

passava pelas ruas da sua cidade, com o olhar atento, mas cansado, que a idade impunha. O

Natal era a altura do ano em que mais lhe custava a viver porque uma certa nostalgia no ar

despertava  nele  as  lembranças  de  uma  juventude  roubada,  como  feridas  que  nunca

cicatrizaram. 

O seu neto Tiago, criado no seio de uma família tradicionalmente de esquerda, contava

hoje com vinte e um anos. Parecia-lhe que a realidade daquele Portugal fechado que ouvia da

boca do avô estava, lentamente, a voltar à superfície, como a lava expelida de um vulcão

submarino. Fruto da sua educação familiar e do que via e ouvia todos os dias na televisão,

deixara de acreditar em partidos políticos. Porém, isso não fazia dele politicamente ignorante,

militando  num  grupo  antifascista,  onde  conhecera  a  sua  namorada  Alexandra.  Às  vezes

pensava que ainda estava lá apenas por ela, quando a moral para a luta não era a melhor. O

anarquismo e extrema-esquerda eram a sua realidade e por mais que os seus camaradas lhe

“martelassem” incitações a pedradas nas autoridades, chutos em latas de gás lacrimogéneo e

ruas em turbilhão, ele não conseguia aceitar de ânimo leve tais medidas extremas. Apenas

tinha o sonho de derrotar um sistema económico e social que, na sua perspetiva, há muito que

tinha deixado de servir as pessoas e a visão de um mundo novo, mais justo e com espaço para

todos. As discussões com José eram constantes, não tivesse ele que compartilhar com ele o

espaço de trabalho, cinco dias por semana, oito horas por dia.

José era  pai  de  família,  fazendo milagres  mês após mês com aquele  parco  salário

mínimo que, em conjunto com o salário da esposa, conseguia dar o pão nosso de cada dia a

uma família de cinco pessoas. Era o típico homem português, normalmente moderado e com

as rotinas normais de quem conta cinquenta anos de idade. Tal como Tiago, também já não

acreditava em partidos políticos, pelo menos nos que apareciam na televisão. Quem o ouvia

hoje não diria que na sua juventude tinha sido simpatizante de organizações de esquerda. O

que mais lhe doía e, em certa medida, contribuía para o seu descrédito nos representantes

políticos, era ver os discursos atuais dos seus antigos camaradas de luta que no passado tanto
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prometiam um mundo novo e que agora, como os maus da fita que criticavam no passado,

também  sujavam  as  mãos  em  negociatas  e  esquemas.  Então,  farto  de  promessas  e

desilusões, tinha visto naqueles discursos da extrema-direita a luz ao fundo do túnel naquela

vida de escuridão que levava. Frequentador assíduo de redes sociais, tinha sido lá que tinha

feito os primeiros contactos com estas pessoas, com estas organizações, com estes discursos

sedutores  que,  para  ele,  tinham  começado  a  fazer  sentido  na  realidade  atual  de  crise

económica. Há muito tempo que não tinha respostas e, num mundo que só lhe dava dúvidas e

dores de cabeça, sabia-lhe bem conseguir arranjar um culpado por aquela situação precária

em que vivia. De cada vez que levava estas ideias para o trabalho e as partilhava com os

colegas, Tiago era o primeiro a bater o pé:

– Aí vem ele com esta conversa. Escuta o que te digo José, essa gente é da pior

espécie  que  há  porque,  além  de  apregoarem  ideias  de  ódio  contra  os  mais

vulneráveis, escondem o que defendem na realidade.

– Tu está calado porque com essa idade não sabes nada da vida. Vem a canalha dar

opinião sobre a vida... Eu já vivi mais do que tu e já andei por onde tu andas hoje.

– Pá, vocês caem sempre no mesmo fadinho. Eu nem acredito que estou a ouvir o

José que era de esquerda, o José que era humanista.

– A mim interessa-me é resolver os problemas agora... e rápido. À conta deles nós,

portugueses, estamos cada vez pior. É pretos, ciganos, tudo a viver à minha custa.

– Olha que os mesmos que te dizem para apontar o dedo aos refugiados e imigrantes

são os mesmos que beneficiam com essa situação José!

– É o RSI, os desempregados, a corrupção, tudo numa boa vida, enquanto o parolo

paga tudo...

Face tamanha falta de senso e saturação de uma discussão diversas vezes repetida,

Tiago, notoriamente nervoso, abandonou a sala de convívio da fábrica onde, normalmente,

faziam a sua pausa do meio da manhã e do almoço. Entretanto, com a retoma de todos aos

postos de trabalho, o rebuliço humano acirrado pelos discursos políticos aleatórios que agora

imperavam no convívio diário, tinha dado lugar ao silêncio que se tinha imposto novamente

naqueles corredores e só as máquinas discutiam agora, naquele ruído sincopado, mecanizado,

onde nada se concluía. Júlio já tinha reparado na agudização da violência e inquietação do

comportamento  do  seu  neto  mas  não  fazia  caso.  Atribuía  tal  fenómeno  às  últimas

manifestações da adolescência, como resquícios de uma mutação que tinha sido bem mais

confusa no passado, com a passagem da fase de criança à fase de adulto.

Entre dias de trabalho que se repetiam, a manifestação para o dia 15 de dezembro já ia

dando  presença  de  si.  Nas  paredes  já  se  viam  cartazes  e  os  telejornais  já  iam  dando

referências ao evento que nas redes sociais tinham um número crescente de participantes.
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Apesar  de  todo  o  “fogo  de  vista”,  esperavam-se  nas  ruas  algumas  dezenas  de  pessoas

apenas.  O alvo,  o governo.  A organização,  um partido de extrema-direita,  com o apoio de

algumas organizações e associações de índole fascista. Naturalmente, a contra-manifestação

de esquerda já ia também dando sinais de si. A organização de base estava nas mãos de uma

organização apartidária de ideologia anarquista e de extrema-esquerda, a organização onde

militava Tiago, e o apelo de participação estava lançado para todas as forças de esquerda e

democratas  em  geral,  alicerçando-se  na  ideia  correta  de  que  o  fascismo  não  podia  ter

liberdade de expressão. Tiago e José já mal se falavam no trabalho, apesar das conversas e

dos temas quentes do momento lançados de boca em boca pelos colegas a convidarem ao seu

envolvimento de uma forma quase erótica. Ambos sabiam que as suas perspetivas sobre a

sociedade eram inconciliáveis e naquela altura apenas tinham na cabeça o evento de dia 15.

No sábado anterior à manifestação, em que se pintavam as faixas e se preparavam os

artifícios para a manifestação, Tiago desabafava junto de Alexandra:

– Alexandra, estou nervoso. A manif está aí e acho que pode dar para o torto.

– Então Tiago...  lembra-te da justiça da nossa luta! Não podemos deixar que esses

“fachos” saiam para a rua impunemente. Temos que mostrar a nossa presença!

– Tens razão, mas sempre que penso no que pode acontecer...

– Ora essa, nunca ouviste dizer que Portugal é um país de brandos costumes? Aqui

dificilmente se passa do limite das palavras e dos insultos, e quando os há... Olha lá,

eu até que gostava de ver alguma ação...

– Porra Alexandra,  até  me assustas!  Nem pareces a mesma Alexandra,  racional  e

calma que conheci no passado.

– E  então?  Uma  pessoa  calma  e  racional  pode  muito  bem  rebelar-se  quando  a

urgência o exige... Digo-te, nestas coisas não se pode dar espaço de manobra.

– Como assim, dar espaço de manobra?

– Quem adormece em democracia, acorda em ditadura.

Com  tal  sentença  final,  continuaram  o  seu  trabalho  em  silêncio,  embalados  nas

conversas dos seus camaradas, no fumo dos cigarros e nas músicas de fundo que cantavam

aquelas populares letras de esquerda.

E o dia da manifestação chegou. Os ânimos estavam exaltados naquela tarde e, como

era previsto, cada lado tinha aparecido com as suas faixas e bandeiras, expressando bem alto

as suas posições, num contraste de vermelho contra azul, como a lava de um vulcão que se

expele contra o céu. Tiago conseguia vislumbrar José, o seu colega de trabalho, no lado oposto

da barricada. Por mais que quisesse, não conseguia ver naquela cara a cara do “inimigo”. Por

isso,  entoava  os  seus  cânticos  e  os  seus  insultos,  embalado  nas  vozes  dos  seus

companheiros, fixando apenas as caras dos “inimigos desconhecidos”, os seus emblemas de
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ódio e as suas suásticas. José, por seu turno, sentia o mesmo em relação a Tiago. Olhava para

aquela multidão que o confrontava e via  imagens do seu passado,  recordava-se dos seus

tempos de militância passiva com os seus amigos de esquerda, do seu cabelo comprido e das

suas conversas cheias de esperança. No caso de José, a sua luta era maior porque, para além

de  não  conseguir  encarar  Tiago,  tinha  que  evitar  fixar  a  cara  daqueles  velhos  amigos  e

camaradas que estavam agora do lado oposto da barricada. Nenhum dos dois estava ali para

ter confronto físico mas, assim de repente como o primeiro relâmpago duma trovoada, este

aconteceu. Era notório que os líderes de cada um dos lados estavam ali para satisfazer a sua

sede de violência, nem que para isso tivessem que colocar em risco a condição física dos

restantes manifestantes. Também surpreendida, a PSP não conseguiu conter toda a gente e

todos os ânimos num primeiro momento e foram-se abrindo feridas e hematomas. Júlio, que

estava a assistir à movimentação à distância, ficou num estado de extremo sobressalto vendo

o seu neto no meio da confusão. Porém, logo se acalmou quando viu que Tiago se  tinha

esquivado  no  primeiro  momento  para  fora  da  confusão,  ao  contrário  de  Alexandra  que

avançava na linha da frente. Ficava ali bem claro que a distância espacial que separava agora

o  casal  seria  a  estocada  final  no  distanciamento  da  sua  intimidade.  José  socava  e  dava

encontrões  porque  assim  era  obrigado.  Felizmente,  o  conflito  durou  uns  escassos  cinco

minutos, dada a intervenção rápida de elementos adicionais da PSP entretanto envolvidos  e o

número relativamente pequeno de manifestantes presentes. Os grupos foram divididos e após

aquele momento de auge, a ação foi-se desvanecendo até ao seu término.

E a noite de consoada de natal chegou. José levava ainda na cara algumas marcas que

tinham sido o assunto de conversa naquela semana, junto dos colegas de trabalho. Ainda não

tinha falado com Tiago e não sabia como iria ficar a sua relação com ele. A família não sabia

até onde iria José na sua cruzada, fazendo os possíveis para evitar pensar nisso naquela noite

especial.  Na casa do seu avô onde era comum passar o Natal,  Tiago estava triste.  Era o

primeiro Natal que passava sem Alexandra e, como agravante, passava por um sentimento de

frustração,  não  conseguindo  voltar  para  junto  dos  seus  camaradas  porque  todos  o

consideravam um cobarde.  Júlio,  taciturno,  ao olhar  para o seu neto conseguia ver  certas

semelhanças consigo mesmo. Naquele conflito de dia 15 de dezembro, tinha visto as mesmas

lógicas dos combates pelos quais tinha passado, cinquenta e sete anos atrás, numa guerra que

nunca tinha sido a sua. Via a mesma luta entre iguais e os mesmos sorrisos sedentos de

violência nas caras dos dirigentes. No alto da sua sabedoria de homem de experiência sabia

bem que qualquer conflito não passava do rodopiar de uma moeda de duas faces iguais que

roda e roda sobre o seu eixo, num movimento inútil que nada muda, em cima de um tabuleiro

de  jogo  onde  as  regras  injustas  são  definidas  pelos  que  “lançam  a  moeda”  e  mandam

combater. Decidiu que seria essa a próxima lição que ofereceria a Tiago naquele Natal.
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A Ceia Mundial 

O Natal é uma altura plácida, um momento de paz, felicidade, calma, relaxamento após um ano inteiro 

de trabalho (ou de um primeiro período letivo exauriente). Podendo-se encontrar sozinho ou no seio de 

um grupo de pessoas, amigos ou família ou até ambos, não deixa de ser um momento único, por mais 

repetido que seja ao longo da nossa vida. Mas muitas vezes pode não ser assim. Bom, pelo menos não 

para todos. 

Era dia 20 de dezembro. Faltavam 4 dias para a véspera de Natal e João, de 19 anos, encontrava-se 

em Lisboa, ainda. Apesar de aquela cidade não ser o sítio onde passara a maior parte da vida, fora 

forçado a ir para lá viver de modo a conseguir prosseguir os seus estudos. Tinha acabado de falar com 

a mãe ao telefone. Estava um dia chuvoso como muitas vezes o é em Lisboa, naquela altura do ano. Já 

tinha comprado o bilhete de comboio, através da internet. O plano era voltar na véspera natalícia, de 

tarde. Entrava no comboio às 15h35 e chegava à sua cidade por volta das 18h42. Se tudo corresse bem. 

Entretanto, tinha que tratar de entregar a resenha de um livro que tinha acabado de escrever uns dias 

antes. O nome da sua obra ainda era incerto. Tratava-se de uma história que se passava num outro 

planeta, o vermelho. Como no dia em que nascera um filho de uma senhora que se dizia virgem, a 

“humanidade” ou algo anterior a esta, um contingente de pessoas fora exilado para o que nós agora 

chamamos de Terra. Uma ideia que lhe mexera e remexera e voltara a mexer os nervos. Apesar de não 

ser um crente, acreditava no poder do Natal e em que antes de nós estiveram esses mesmos exilados, 

que se autodenominaram Atlantes. Só essas duas coisas. O resto era passageiro. Ah, e no poder 

rejubilante das ovas também. Se fossem frescas então, esquecia o resto do mundo. 

Latakia era uma cidade a que se chamaria de bonita, de tal forma que ficara conhecida até como Pérola 

do Mediterrâneo. Certamente, isso seria anos antes, quando não tinha terroristas armados a lutar contra 

outros terroristas, fossem estes chamados de polícias ou exército, enquanto aviões russos e/ou 

americanos deixavam bombas deslizarem pelas comportas inferiores, com uma trajetória previamente 

definida, atingindo prédios marcados ou sítios onde se supunha estarem concentrados rebeldes. Um 

mês antes de João se preocupar com a futura ceia de Natal, Sayim despedia-se dos pais, Aimar e 

Rasha. Tendo fugido de Damasco havia 2 anos, o jovem de 14 preparava-se para uma última 

emigração. “É a última, filho. Em breve estarás seguro.” Muita coisa ainda ele não percebia, mas longe 

estava de ser ingénuo. Ter visto 4 dos seus amigos mortos por uma bomba que explodira numa loja era 

algo que não passava despercebido nele. Melhor do que muitos no mundo, ele tinha a perfeita noção 

do quanto isto podia ser mau. Talvez não compreendesse tudo. Talvez as tensões políticas e o que 

movia os humanos a ser como eram fossem algo alienígena para ele, ainda. Mas a crueldade dos 

caminhos a que o destino o sujeitara era algo fora do controlo de todos. Enquanto refletia nestes últimos 

pensamentos, Aimar conversava com um sujeito desconhecido, de barba negra, espessa, a cobrir 

metade do pescoço. Usava um lenço vermelho a cobrir a parte de cima da cabeça, apertado atrás com 

um nó simples. O resto do corpo estava obscurecido pela hora tardia. Sayim viu o seu pai a entregar um 
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maço de notas àquele senhor desconhecido, enquanto a sua mãe o relembrava de várias coisas que 

tinha que fazer quando chegasse a Lesbos. O homem do lenço vermelho acabava de contar o dinheiro, 

cerca de $3000, as últimas e escassas poupanças daquela família, e, acenando ao pai de Sayim, deu 

ordem a um homem que de repente saiu da escuridão, proveniente de um lugar de onde muitas vozes 

sussurrantes se sobrepunham, para conduzir o jovem sírio ao barco. Uma corrente de lágrimas efusiva, 

espontânea, instintiva começou a correr, tanto do filho, como da mãe e até do pai. À pressa se 

despediram, pois tinham que aproveitar enquanto a luminosidade refletida pela Lua era barrada por um 

conjunto de nuvens que à frente desta passava. Desta forma, um de entre cerca de 30 sírios 

desconhecidos, tal como milhares tinham feito e milhares ainda iriam fazer, Sayim partia da sua terra 

natal que tão agrestemente o rejeitou. Sozinho, numa noite de quarto crescente, no meio de pessoas 

que desconhecia, conduzido para sítios dos quais nunca pensara ouvir falar.  

Do outro lado do mundo, no dia 4 do mesmo mês, uma física americana fora convidada para falar numa 

TedTalk, no CCB, vulgo Centro Cultural de Belém, no dia 16, sobre astrofísica. Após ter aceitado o 

convite, tendo mesmo assim mandado por e-mail um aviso relativo ao facto de que aquele havia sido 

feito demasiado em cima da hora, procedeu à marcação do voo. Chegaria no dia 15, às 21h40, ao 

aeroporto de Lisboa. Iria ficar no hotel Roma. Os restantes planos da viagem eram supérfluos.  

No dia a seguir, João voltou ao seu editor para ver se houvera algum contratempo. Mesmo tendo 

combinado com ele comunicarem-se por e-mail, acordara com a sensação de que algo estava mal. Não 

sabia o quê. A história que escrevera parecera-lhe bem construída, sem repetições de palavras… 

poucas ou nenhumas redundâncias. Mas havia qualquer coisa. 

Pouco antes da hora de almoço, chegou ao café onde o editor dizia ser o seu local de trabalho, quando 

não se tratava de algo formal. Este estava sentado numa mesa para dois, perto do espelho que dava 

vista para a berma repleta de árvores e para a estrada mesmo em frente do café. Mal o editor viu João 

a aproximar-se da porta, os seus olhos cruzaram-se e o editor, quase como por reflexo, começou a coçar 

a parte de trás do seu cabelo ruivo. Tinha aspeto de não ser português. E não era. Os seus progenitores 

tinham fugido da Ucrânia na altura em que o muro de Berlim ainda era uma coisa.  

O tempo tinha melhorado e Sayim reabastecera-se de comida, com o dinheiro que os pais lhe tinham 

deixado para esse mesmo propósito, na ilha grega da qual tinha partido noutro barco uns dias antes. O 

objetivo era chegar a Gibraltar e depois seguir pela fronteira entre Espanha e Portugal. De acordo com 

as indicações dos pais, devia dirigir-se à embaixada síria em Lisboa, pois lá encontrava-se um amigo 

deles, de longa data, que lhe daria toda a ajuda necessária para começar uma nova vida. 

O livro era demasiado complicado. Maksim, o seu editor, rejeitara aquela resenha. A ideia era demasiado 

ambiciosa. Mas nem era bem esse o problema… a forma como tinha sido escrita dava a noção de que 

por trás do livro, um autor ainda não se tinha totalmente formado. E Maksim não podia aceitar isso. 

“Desculpá-me, João. Nãum dá.”, disse ele num português arranhado.  
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Entretanto, Dorothy, a física, acabara de chegar a Portugal. Tivera feito uma viagem calma, apenas com 

ligeira turbulência no meio do oceano. 15 horas custosas. Enquanto pensava nas outras 13h que tinha 

de percorrer, sentada noutro avião, para voltar a casa a tempo da ceia de Natal, recebeu uma notificação 

da agência de viagens dizendo que iria haver greve nos aeroportos dias 17,18 e 19, sendo a 17 que era 

suposto ela voltar, forçando o voo ser adiado para dia 26, de madrugada. Imediatamente se arrependeu 

de ter vindo. Uma ligeira vontade de prantear surgiu, ali, no meio do terminal 1. Lá se ia a ceia com os 

seus amigos. Após suprimir essa vontade, pegou nas suas malas e continuou para a saída do aeroporto. 

Lá fora, tendo descido as escadas rolantes, bateu na janela de um táxi e pediu-lhe, em inglês, se ele a 

poderia levar para o hotel Roma. “Han?”, perguntou ele. Ela decidiu então pegar no telemóvel e mostrar 

no mapa onde iria pernoitar durante os próximos dias. “Ah!” 

Chocado, João absorveu o que lhe fora dito. Resignado, acabou de ouvir as críticas que o ucraniano lhe 

dirigia, num tom calmo. Ao editor haviam-lhe sido entregues os primeiros 3 capítulos da história e esta 

prometia ser boa, mas o resto do livro perdera o seu encanto. Não sabia porquê, notava-se que era a 

mesma pessoa que escrevia, mas a confusão de sentimentos era percetível ao longo da leitura, 

acabando por tornar aquilo maçudo, sem um objetivo cativante o suficiente para explicar todas as voltas 

e reviravoltas lidas. Tendo acabado a sua revisão, Maksim perguntou a João com quem é que ele iria 

passar a ceia de Natal. João respondeu que iria passar com a família. A expressão do inquiridor pareceu 

ficar inalterada, pois fizera a perguntar já prevendo a resposta. João considerava Maksim um amigo, 

uma vez que haviam estudado juntos na escola secundária e ambos se haviam mudado para Lisboa, 

apesar dos motivos totalmente diferentes. Porém, João retribuiu a pergunta, à qual obteve uma resposta 

afirmativa. Por esse motivo, João decidiu convidá-lo a vir consigo cear a sua casa. Podia ficar lá a dormir, 

sem qualquer problema. 

Dia 24. Sayim chegara a Gibraltar dois dias antes e conseguira boleia, na autoestrada, para Lisboa. 

Eram 20h, de acordo com o seu relógio. Havia duas horas fora à embaixada e esta já estava fechada. 

De acordo com o que lá dizia, fechava às17h30. Falhara por pouco. Solitário, deambulava, perto do hotel 

Roma. Enquanto observava o hotel, pois dava ares de antigo, uma senhora com aspeto estrangeiro 

saía, com um guarda chuva, para o caso. Tinha um olhar triste, depressivo. Tal como ele, passaria a 

ceia sozinha, provavelmente. Numa rua adjacente, João encontrava-se num bar a beber cerveja preta, 

também ele depressivo porque a linha de comboios fora impedida por uma senhora de 20 anos que 

caíra na linha e o comboio em que ele supostamente partiria ficara imobilizado. Assim, a sua viagem 

fora cancelada, tendo informado a mãe de que tentaria ir no dia seguinte. Entretanto, teria que passar a 

ceia sozinho. Decidiu ligar a Maksim para vir ter com ele, meia hora antes, e este acabava de entrar no 

café. Dois lobos solitários juntavam-se para conviver naquele dia tão especial. João chamou o 

empregado e pediu mais uma rodada de cerveja preta para ambos. Para compensar a falta de ambas 

as famílias, decidiram pedir 5 doses de polvo, duas e meia para cada um. O dono do café, de tez 

acastanhada, fazia os seus pedidos naquele momento. Sayim voltava para trás, quando vislumbrou um 
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anúncio de um café. Estava escrito em português e em sírio. Ficava numa rua ali perto. Não tendo mais 

nada para fazer, dirigiu-se para lá. Entretanto, Dorothy andara aqueles últimos dias a navegar pelas ruas 

de Lisboa. O dinheiro que tinha consigo escasseava e por isso foi à receção do hotel pedir informações 

sobre locais nas redondezas, que servissem jantares. Passado uns minutos, Sayim chegava ao seu 

destino. Lá dentro, enquanto se sentava, o dono da loja ficou pasmado a olhar para ele. Qual era a 

probabilidade? “SAYIM! SOU EU! JÁ NÃO TRABALHO NA EMBAIXADA! RECEBI UMA MENSAGEM 

DE AIMAR AINDA HOJE, A PERGUNTAR SE JÁ ESTAVAS CÁ!”. Durante os últimos 5 dias, o dono 

fora à embaixada, sempre, verificar se tinha chegado algum Sayim. A resposta fora sempre negativa. 

Saindo de trás do balcão, foi abraçá-lo, efusivamente. Durante esta demonstração de afetos, dois 

sujeitos, sentados a beber cerveja preta, olhavam para aquilo com os olhos vidrados. Vendo a felicidade 

que podiam estar a sentir, mas não estavam. Sendo estes 4, mais o empregado e a cozinheira, os únicos 

lá dentro, uma mesa maior imediatamente foi montada, juntando 2 outras, a mando do dono. João e 

Maksim olhavam para aquilo atónitos, sem saber como reagir, vendo um jovem da mesma tez que o 

dono a sentar-se perto deles, alo sujo das viagens do últimos dias. Pouco depois, uma senhora entrou, 

de aspeto americano, com um guarda chuva na mão direita. Não tendo olhado para dentro do café até 

ao momento em que a porta atrás de si se fechava, teve a sensação de que se intrometia. Olhou para o 

relógio e já eram 22h46. Hora da ceia de Natal. Aquilo não era para ela. No entanto, João levantou-se 

da ponta de uma das mesas e gritou-lhe que voltasse, quando ela já se encontrava perto da saída. 

“Come and sit with us here, milady.” Estacando durante um momento, virou-se e dirigiu-se para a mesa, 

ainda com uma expressão indecisa tendo-lhe sido indicado um lugar junto a Sayim. Logo a seguir, o 

dono e o empregado trouxeram todo o polvo que havia, disposto em 4 pratos metálicos elípticos. Com 

cuidado, pousaram-nos na mesa. Sobre o que eles falaram, já não me lembro. Mas é certo que, na ceia 

de Natal, num dia tão especial, um com o seu sonho de escritor deitado abaixo, um editor ucraniano sem 

família por perto, uma astrofísica americana apanhada pela má sorte de uma greve, um jovem sírio, 

refugiado, acabado de chegar da maior aventura da sua vida, um outro sírio, dono de um café, despedido 

do seu emprego que lhe assegurava um bom salário, um empregado brasileiro e uma cozinheira do 

interior, se sentaram na mesma mesa, unidos pelo poder mágico daquele momento etéreo. Cada 

desilusão individual fora esquecida. Aquele era um momento de felicidade inesperada e cada elemento 

da mesa refletia enquanto falava com os outros sobre isto. Ali não importava a cultura, não importava o 

país de onde se era proveniente, a língua falada, a idade, o facto de ser alto, baixo, gordo, magro, tez 

branca, acastanhada, preta. Não. Há algo que é preciso compreender: ultrapassados todos os 

preconceitos, conseguiremos encontrar a felicidade nos sítios onde menos esperamos. E foi com este 

pensamento que este grupo de pessoas desconhecidas se lembrou daquela ceia de Natal, para o resto 

das suas vidas. 

 

                  Anatoly Nikuda 
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                                     O NATAL DE CÍCERO   

 

Cícero era um menino triste. Nascido em Cotia, município da cidade de São 

Paulo, Viveu em vários bairros da cidade de São Paulo. Sua mãe, cujo nome era 

Maria,  que não  tinha empregos fixos, e sempre quando tinha empregos fixos, 

não possuía uma boa renda, já que  não tinha um nível escolar bom. Os salários  

de baixa  renda  eram constantes na vida dela. Vivia fazendo  faxinas em casas 

de pessoas. Também era guiada  pela bebida e pelo cigarro. Eram vícios que 

não  conseguia parar. A casa podia ficar sem alimentos ou do próprio leite de 

Cícero, mas sem cigarros e bebidas sua mãe não  deixava faltar. Para ela , isto 

eram prioridades máximas.   O marido a havia abandonado sete anos após o 

nascimento de Cícero. O pai de Cícero  era um aventureiro, não tinha empregos 

fixos, e nem ao menos possuía uma profissão.  A mãe de Cícero sempre dizia 

que o seu pai era um preguiçoso, que não cuidava da casa como um verdadeiro 

homem deveria cuidar.  Dizia para ele também, que o pai ia  ensina-lo a entrar 

pelas  janelas das casas, para abrir as portas e cometer roubos. Sua mãe ainda 

dizia que seu pai tinha todo  o tipo de defeitos. Era isto que Cícero sempre ouvia 

da sua mãe. Cícero passou poucos natais na presença do pai, na verdade Cícero 

não possuía nenhuma foto, pôster, nenhum retrato do rosto do seu  pai.  Cícero 

não lembra do seu  semblante  e se visse na rua, não  conseguiria saber que 

aquele era seu pai.Sua mãe sempre escondeu isto dele.  Sua memória era falha, 

fraca. Sobre o natal, só sabia que existia um tal de papai noel , e que trazia 

presentes nas meias deixadas na janela. Ele sabia que este dia ou noite era o 

melhor do ano, pois podia comer toda espécie de comida, seja pernil, frango, 

farofa etc e muitas frutas. Era um dia que se podia esbaldar e até se cansar de  

comer.  Um dos natais de que se lembra passou com a sua mãe e pai,  só se 

lembra que havia muita pinga e muitos maços  de cigarros.    Neste natal não 

teve comidas boas, só arroz , feijão  e uma porção de frango. Não se falava de 

Jesus Cristo, que era o motivo do Natal. Embora sua mãe  fosse da religião  

católica, é sabido que  os católicos são  os primeiros a adorar e idolatrar Jesus,  

e sua mãe nada  comentava sobre este  aniversariante. Era uma católica   
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Pg.02 

desinteressada na religião , e não  ensinava  e nem passava conhecimento 

bíblico para o filho. Talvez a mãe da sua mãe  não tivesse transmitido o 

conhecimento religioso para ela , e quando não  se têm  um histórico familiar, 

fica difícil para qualquer ser humano repassar algo de que não teve 

conhecimento. Para o pequeno Cícero, a visão de um Natal era só guloseimas, 

refrigerantes, talvez fosse o único dia onde não presenciava a briga dos pais.  

Quando  brincava com os coleguinhas no mês de dezembro, sabia que este dia 

chegaria. Era só alegria, e até se esquecia de fazer as lições de  casa, péssima 

ideia, pois sua mãe lhe  batia de chinelo, ou até mesmo com fios de ferro, que 

neste  tempo eram aqueles fios bem grossos. Deveria doer bastante. É 

interessante sabermos que naqueles tempos de crianças, as mesmas eram 

ensinadas  na base da pancada, e da surra. As mães repassavam aos seus filhos 

aquilo que sofriam na pele. Não é a toa que os milhões de adultos  que existem 

hoje, possuem  presenças  garantidas nas salas de psicólogos e  psiquiatras, 

onde serão tratados mentalmente . Poucos ou muitos serão curados de seus 

problemas do passado. Outros morrerão com estes traumas e dramas sofridos.    

Mesmo com a ausência do pai, que havia abandonado tudo e ter ido para Minas 

Gerais, Cícero sempre gostou do natal, e mais tarde foi lhe ensinado  que esta 

data era  em homenagem a Jesus Cristo.  Depois de longos anos, ficou sabendo 

da presença Dele  na terra, e que hoje está à  destra de Deus. 

Vemos que Jesus existe, ouvimos  e lemos sobre seu nome. A maioria da 

população mundial sabe que Ele existe, e nem todos acreditam ou aceitam a  

sua existência ou o seu poder. Muitos outros países adoram outros deuses, e 

alguns até  acreditam que animais são deuses.  Cada um tem a sua fé, e o seu 

livre arbítrio. Devemos respeitar.  

Cícero aprendeu coisas sobre o natal, e que Jesus era a peça chave. Chegou 

até a ser coroinha da igreja aos dez anos de idade.     

Pg. 03   
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Cícero foi crescendo, aprendendo sobre a vida. Amadureceu, estudou, sempre 

foi um trabalhador, constituiu família, onde se casou, tendo três filho e cinco 

netos. Aos sessenta anos, foi chamado para Minas Gerais. Conheceu lá,  seu 

pai, que estava numa cama de Uti. O pai nada falava, estava sedado e em coma. 

Cícero conheceu uma nova família , uma outra irmã com sua filha, fruto  de um 

segundo  casamento,  também conheceu mais três irmãos e uma irmã , fruto de 

um  terceiro casamento. Cícero havia sido presenteado por Deus com mais três 

irmãos  e duas irmãs mineiras . Agora, Cícero estava na presença de se pai, 

onde  chorava no leito de morte de seu pai.  Havia saído de São Paulo para 

Minas Gerais, só para conhecer o pai. Hoje relembrando da sua infância, não se 

lembrava do   rosto deste homem, que agora estava em cama, esperando a 

morte chegar.  

Ficou uma semana em Minas Gerais. Teve que voltar para São Paulo, e depois 

de quatro semanas, fora informado pelos novos irmãos  que o pai havia falecido 

aos 84 anos, naquela mesma cama onde estava internado. 

 

Para Cicero, hoje adulto, o Natal sempre foi e sempre será uma data única, onde 

os valores morais, a fé, e a misericórdia devem sempre  ser colocadas à prova. 

O amor é essencial. O amor é tudo. O amor não e limitado. O amor vêm de Deus. 

Na verdade, todos os dias devem servir de exemplos, devem refletir nossos bons 

pensamentos, Devemos ser humanos acima de tudo. Devemos ser bons 

conosco e com os próximos.  

Devemos amar a todos. 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-     

        

Pseudônimo.: Aquele que venceu  
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O Natal na República 

Cronos 

 

 

- Seu quadro é irreversível. - Esta foi a sentença que o médico proferiu naquele dia 

derradeiro. O dia em que Antônio percebeu que sua visão nunca mais voltaria a ser aquilo que 

um dia fora. Era definitivo. O que antes eram brilhos e cores estaria agora reduzido para simples 

sombras passando ligeiras em sua frente. 

E foi assim que Antônio amargurou o dia em que sua visão lhe tinha abandonado. Parece 

que lhe roubou conjuntamente a alegria e o ânimo. As expressões do rosto de Antônio foram 

enrijecendo a medida que já não precisava mais sorrir. Os amigos e a família parecem ter se 

dispersado, tal como um nevoeiro que se desfaz. Antônio abraçou a solidão e a solidão lhe 

retribuiu a atenção. 

Já não queria saber de ninguém, queria levar a vida só e seguir seu rumo. Tinha apenas 

duas coisas que importavam: uma bengala velha e um antigo rádio de pilhas. Passava os dias 

ouvindo o mundo confinado naquele pequeno aparelho. Era com ele que Antônio resmungava 

sobre o que acontecia no país e sobre como os preços de todas as coisas estavam sempre a 

subir ano após ano.  

Assim era a vida de Antônio. A renda da Segurança Social não lhe deixava faltar o 

sustento, mas também não dava para muita coisa. Sem querer ser o peso sobre as costas de 

ninguém, Antônio sempre preferiu a solidão. Mas o problema era que viver sozinho já estava se 

tornando impossível com o aumento do valor dos arrendamentos. O valor que antes garantia 

uma boa casa, passado um pouco já não pagava mais do que uma sala com uma casa de banho.  

Mas não parou por aí. Antônio já não podia pagar a renda de uma morada para chamar 

de sua. Teve de se contentar em dividir um T3, arrendando apenas um quarto. Conformou-se 

com o lugar porque era próximo do mercado, da pastelaria e da farmácia que atendiam quase 

tudo que ele pudesse precisar. O único problema era a privacidade. Como viver com estranhos 

dormindo e fazendo barulhos bem ao lado do seu próprio quarto? Como manter estas pessoas 

longe? Não importava. Antônio pegou seus poucos pertences e se instalou no dormitório. Não 

quis saber quem mais pudesse estar por ali. Bateu a porta com força para demonstrar que não 

deveria ser perturbado, e foi descansar na companhia de sua bengala e seu rádio. 

Os dias seguintes foram de batidas e contusões para que Antônio se adaptasse no novo 

ambiente. A falta da visão lhe inibia de usar as áreas da casa de banho e da cozinha. Por vezes 

preferia comer pães e frutas, pois são mais práticos. Tinha uma vergonha pessoal de usar a casa 

de banho compartilhada, mas não havendo outra hipótese, levava consigo sempre um sabonete 
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e se banhava nas oportunidades que percebia a casa de banho vazia. Tendo dificuldades para 

lavar roupa deixava para fazê-lo o mínimo possível. 

Por força da necessidade, conheceu os demais moradores. Um casal de imigrantes de 

uma origem que não quis saber e uma família portuguesa com uma rapariga chamada Luna, que 

antes que pudesse dizer mais que seu nome, foi abruptamente interrompida por Antônio, que 

não querendo esticar a prosa, deu de ombros e rumou para seu quarto. 

Nos dias que se seguiram, Antônio permanecia trancado em seu quarto o mais que podia, 

só saindo quando as necessidades humanas o impeliam a deixar a cama. Nestas raras ocasiões, 

cruzava com os demais moradores quando sua bengala lhes tocava ou quando lhes ouvia a falar. 

Mas não se detinha, preferia ignorá-los como sempre fez. Que cuidassem cada qual de sua vida 

e estava era muito bom. 

A única que lhe interrompia os planos era a tal rapariga, filha dos vizinhos, que 

desenvolvera a irritante mania de lhe querer bem. A menina chegou a tentar abraça-lo por 

algumas das vezes em que ele teve de recorrer a bengala para afastá-la. Se ela perguntasse 

algo, ele fingia não ouvir e retornava ao quarto, tal como um urso que precisa hibernar em sua 

caverna. 

Ao ver que suas tentativas de contato pouco resultavam, Luna mudou sua atitude. Um 

belo dia Antônio acordou com o rádio ainda ligado, ouvindo umas batidas ritmadas em sua porta, 

– vai te embora! – gritou em tom irritado. Quando ouviu uma resposta juvenil do outro lado da 

porta a dizer: – Seu Antônio, fiz um lanche para ti, se tens fome. – E a rapariga não disse mais 

nada, ouviu-se o colocar de uma travessa de metal no chão e depois o silêncio. Antônio voltou 

ao seu rádio por algum tempo, até que a fome lhe chamou a atenção e recordou-lhe que haveria 

por detrás da porta qualquer coisa. E ele abriu a porta e tateou o chão até se deparar com uma 

bandeja, que recolheu rapidamente antes de voltar a fechar a porta. 

– O que temos aqui? – indagou Antônio. Ele então tateou por cima da bandeja e percebeu 

uma espécie de pão com uma superfície melada, e uns frutos mais rígidos ao lado. Se o tato não 

lhe revelara muito, o olfato não o trairia, e levou-o a uma viagem pelas lembranças de sua 

juventude, para o tempo em que as imagens ainda estavam presentes. Ora, eram castanhas 

assadas e bolo rei. – Mas como pode ser isso? – pensou nostálgico Antônio. – Já vão anos que 

não provo nada parecido com isso. – exclamou internamente enquanto comia com entusiasmo, 

apreciando tudo que a memória lhe trazia. Foi então que se deu conta que já se aproximava o 

fim do ano e, com ele, o Natal. Por muitos anos ele foi indiferente ao passar dos dias no 

calendário, de modo que esta época não lhe trazia quaisquer novidades, mas aquelas 

lembranças mexeram com seus sentimentos do passado. 

Naquela tarde, Antônio esperou ouvir a voz de Luna no apartamento e foi ao seu encontro. 

Saiu então de seu quarto e foi logo indagando: – Ei menina, das castanhas e do bolo que 
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deixastes hoje na porta do meu quarto, tendes mais? – mas antes que Antônio pudesse concluir 

sua pergunta, foi interrompido pelo pai da menina que exclamou indignado: – O quê? Luna! 

Destes as coisas que ganhamos da igreja para este homem? Não sabes que foi tudo o que 

ganhamos de especial para este natal? E você quer repartir com um sujeito que nem sequer fala 

connosco? – mas logo a rapariga interveio em resposta: – Mas pai, não é o Natal o tempo para 

partilharmos com quem precisa de nós? – deixando o pai sem reação. 

No mesmo instante, Antônio arrependeu-se de ter deixado seu quarto, e foi consumido 

por uma ira que o impeliu a esbravejar: – Escutem bem! Não preciso da pena de ninguém, me 

deixem em paz! – e voltou-se impetuoso para dirigir-se ao seu quarto. Luna atirou-se com um 

salto, largou o braço do pai que a repreendia e correu agarrando ao braço de Antônio que, 

desequilibrando-se, precisou de algum tempo para acertar a postura. 

A menina então aproveitou a oportunidade para dizer: – Olhe bem, o que fiz não o fiz por 

pena coisa alguma. Ocorre que cá não tenho amigos, e bem que precisava de um, e tu também 

pareces não ter muitos. Gostavas de ser meu amigo? – as palavras foram inesperadas para 

Antônio, que ficou por alguns instantes sem reação. Ele então se recompôs e falou em tom 

assertivo: – Ninguém precisa de um amigo cego como eu! – e puxou seu corpo em movimento 

para dirigir-se ao quarto. Mas a menina tocou-lhe o ombro com uma outra bengala metálica 

dizendo: – Eu preciso! –  E, novamente, Antônio foi pego em surpresa ao perceber que aquela 

menina tinha mais em comum consigo do que se podia imaginar. 

Todo este tempo fechado em seu próprio mundo tinha feito dele alguém indiferente ao 

que o cercava. Mas ali, naquele momento, ele percebeu que não podia ignorar o pedido de Luna 

e, abrindo os portões de sua fortaleza impenetrável, deixou sair um abraço carinhoso. 

Nos dias que se seguiram, Antônio tirou um pouco de seu dinheiro guardado sob seu 

colchão e pediu aos seus vizinhos que gentilmente pudessem comprar um pouco mais das 

comidas deliciosas para celebrarem o Natal. 

Muitos anos já se passaram do dia em que Antônio e Luna se conheceram, mas ainda 

que a menina tivesse crescido, e que agora vivesse em outra cidade a tirar sua licenciatura, era 

certo que, no Natal, estariam juntos, sentados com quem quer que fossem os vizinhos, comendo 

bolo rei e castanhas, celebrando o Natal na república que Antônio passou a chamar de lar. 
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A menina e o elfo 

“Aprendendo a ser louco” 

Juju arregalou os olhos para a rapaz magrinho que entrou na quitanda usando uma camiseta 

com esses dizeres. 

- Esse é um dos elfos de Natal – disse o quitandeiro para a menina.

O rapaz piscou um olho para ela e tentou em vão puxar assunto. Do outro lado da rua a mãe 

da menina a vigiava da janela. Maneco, o quitandeiro, notara o excessivo zelo da vizinha e acenou 

para ela. 

- Mamãe está esperando pelos abacaxis – disse a menina, séria, alongando um rabo de

olho para o aprendiz de louco. 

O rapaz tirou do bolso uma foto: 

- Olha aqui, na festa do ano passado, estou ao lado de Papai Noel

- É um Papai Noel de loja. E você deve ser um elfo de loja também. Uma pessoa que recebe

dinheiro para vestir uma fantasia. 

- Não, eu não recebo dinheiro nenhum. Nos dias normais eu sou um bailarino. Danço no

balé Orgone. Quando chega dezembro, o espírito de Natal me transforma em um elfo. O que você 

vai pedir de presente? 

A menina deu de ombros. 

- Eu sou uma menina crescida de nove anos.Meus pais disseram que Papai Noel não vai vir

mais para mim. 

- Se você pudesse ganhar um presente, o que pediria?

- Um livro de Monteiro Lobato. O saci.

- Por que exatamente O saci?

- Porque era o livro que vovô estava lendo para mim quando a gente fugiu do Araguaia.

- Você morava em Tocantins?

- Pará.

- Eu me chamo Daniel – disse o elfo, estendendo a mão para a menina, que recuou, enfiando

as mãos bem fundo nos bolsos. – Posso ao menos saber o seu nome? 

- Jurema – os olhos claros e fundos da menina brilhavam.

- Fale um pouco mais sobre você, eu quero ouvir sua história.

Maneco, inquieto, ia interromper, porém a menina animou-se: 

- Vovô lia para mim todas as noites. Ele leu o livro Reinações de Narizinho inteirinho,

algumas histórias da Tia Nastácia, uma porção de Fábulas, e estava lendo O saci. Na última noite 

ele parou de ler bem quando Pedrinho descobre que um saci leva para nascer exatamente sete 

anos, sete meses, sete dias, sete horas e sete segundos. No dia seguinte a gente saiu de casa 
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sem almoçar e tão rápido que nem deu tempo de eu me despedir do vovô. 

- Você se mudou para cá.

- A gente fugiu mesmo. Meu pai pegou uns papéis importantes, a mãe juntou umas roupas,

eu trouxe minha boneca e só. Uns homens maus mataram o vovô e estavam atrás do papai 

também. 

Para alívio de Maneco, dona Filomena deixava a casa e atravessava a rua em busca da 

filha. 

- Que demora, Juju; Eu não gosto que você fique de conversa com estranhos.

- Muito prazer, minha senhora. Daniel, elfo de Papai Noel a seu dispor.

- Muito prazer, Daniel, elfo de Papai Noel. Cadê meus abacaxis, Maneco? Juju volta comigo

para casa agora mesmo. 

- Seus abacaxis estão aqui, freguesa. – e Maneco virou-se para Daniel – A dona Filomena

faz as melhores balas do morro. 

- Adoro balas. Tem alguma aí de prova? Deixe um saquinho para mim aqui com o Maneco

que amanhã depois do almoço eu pego, quando vier trazer o caminhão. Quer que lhe pague 

adiantado? 

- Dez reais a receita. Dá aí umas 50 balas.

- Combinado. Pegue o dinheiro. E deixe uns cartões, quem sabe eu lhe arrumo uns clientes.

- Cartões, jovem? Isso aqui é o morro.

Daniel sorriu. 

- Até amanhã, então.

No dia seguinte Filomena veio entregar as  balas. 

- Boa tarde Maneco, fique com a encomenda daquele moço esquisito.

- Ele é gente do bem, dona Filó.

- Conversou  demais com minha Juju.

- Cadê ela?

- Em casa estudando. Seguindo os conselhos do irmão. É meu orgulho, meu Moacyr. Saiu

ao pai. O senhor foi muito bom com a gente, Maneco, fazendo fiado estes meses todos em que 

meu marido ficou desempregado. Agora ele está bem colocado lá na Usiminas, vai ganhar uma 

cesta com peru e presunto no Natal, o que vai garantir a ceia, graças a Deus. E o Moacyr se ajeitou 

em uma vaga de aprendiz em uma fábrica ái do porto; trabalha 4 horas, estuda 4, e disse que se a 

firma gostar dele, depois do curso ele pode ser contratado. Pois o menino fala para a irmã bem 

assim: “Faça como eu. Estude e aprenda um ofício. Eu vou ser um técnico, mas você é mais 

inteligente que eu, se tirar uma boa nota no ENEM pode até cursar uma faculdade.” Eu tenho 

orgulho desse meu filho, Maneco. Nossa família é assim, somos pobres, mas temos estudo. Os 

filhos aprendem leitura e tabuada. Nunca faltou livro em casa. Meu pai sempre ensinou que livro é 

mais importante que comida. Livro alimenta a alma.  
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- Dona Filó, não chore.

- A gente vivia tão bem lá na fazenda até aqueles “sem terras” resolveram se apoderar da

fazendo do patrão... 

- Uma tragédia, dona Filó.

Maneco ofereceu um copo de água para a vizinha. 

Um caminhão se aproximava. De dentro dele desceu Daniel, que abriu o portão do depósito 

para o motorista e veio pegar suas balas no balcão. Juju, que espiava pela janela, saiu de casa e 

correu para perto da mãe. 

- Bom dia, dona Filomena. Boa tarde, Juju. Boa noite, Maneco. – disse o elfo, fazendo a

menina rir – Conte para mim, menina, do que você gosta, além de livros? 

- Eu gosto do rio, dos bichos, das árvores. Eu gosto das noites cheias de estrelas que eu

via da varanda lá onde a gente morava antes. 

- Seu moço, hora de a gente ir embora – interrompeu Filomena. Com passadas rápidas

arrastou a filha de volta para casa, ambas fungando alto. 

- Essa família aí – afirmou Manuel – é gente direita.

- Eu sou torto, por acaso? – Daniel girou desengonçado fazendo o quitandeiro rir.

Daniel pertencia a um grupo chamado Tam Tam. De início, eram psicólogos e professores 

de arte que se reuniam pra trabalhar com doentes mentais, crianças deficientes e incluíam em suas 

atividades pessoas normais que quisessem participar de projetos sociais. Muitas atividades 

aconteciam e acontecem ainda na cidade por causa desse pessoal inclusivo: dança, teatro, 

discussões artísticas, aulas de pintura, programas de rádio, banda carnavalesca e a passeata de 

Natal, para a qual Maneco contribuía emprestando o depósito para guardar alguns das centenas 

de presentes distribuídos para as crianças do bairro. 

Na manhã do dia 24 de dezembro, Juju, a garota de nove anos que estava crescida demais 

para ganhar presente de Papai Noel, ouviu a grande agitação nas ruas. Abriu a porta para espiar 

e chamou o restante da família. 

Lá longe vinha um trenó puxado por renas. À frente, dúzias de elfos dançavam e cantavam, 

pegando as crianças pelas mãos. Formavam-se pequenos grupos ao redor de cada elfo. Eles 

contavam histórias curtas sobre o Natal antes de entregarem os presentes. 

Juju apertou a mão do irmão e ficou olhando de longe, sem se misturar. As outras crianças 

do morro estavam correndo e pulando de alegria por toda parte. Cantavam, dançavam, mostravam 

o carimbo que os elfos estampavam nas mãos de cada criança que recebia um presente. Eram

figuras variadas: renas, estrelas, trenós... 

Os olhos de Juju acompanhavam enquanto elas abriam abriam os belos embrulhos coloridos, 

rasgavam as embalagens e gritavam de prazer. Os brinquedos eram todos novos e diferentes: 

bonecas, carrinhos, jogos, quebra-cabeças, bichinhos de pelúcia.  

Juju apoiou a cabeça no braço do pai, certa de que para ela, uma menina crescida de nove 
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anos, não haveria presentes. De repente, uns olhos vivazes piscaram para ela. O elfo Daniel lhe 

entregou um embrulho vermelho com laços de fita dourados.  

- Jurema, viva o espírito de Natal. Papai Noel mandou este presente especial para você. –

Ele piscou-lhe um olho – Direto do Pólo Norte. 

Juju estendeu as mãos, retendo um suspiro, e leu seu nome no belo cartão: 

“Para Jurema, com carinho. Acredite na vida. Tenha fé no amor. Papai Noel”. 

Filomena agarrou o elfo e sapecou-lhe um beijo em cada bochecha. Sua mãos tremiam. 

Seus lábios tremiam e de sua boca não saía som algum. O marido pousou a mão no ombro do 

rapaz, que apertou com força, e olhava ora para as ruas, ora para a filha.. Daniel fez uma reverência 

engraçada e sumiu-se na multidão. 

Juju estava pulando e gritando de alegria, abraçando contra o peito O saci. 

Ela estava agora decidida a crescer para também “aprender a ser louca.” 

Pseudonimo – Grincho. 
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Pseudônimo: João Amadeus 

SEMENTES DE PAZ 

Com a proximidade do dia 25 de dezembro, Amália, uma antiga e dedicada 

organizadora dos festejos natalinos dá os últimos retoques na elaboração do grande 

evento e, pronta para prosseguir, vai encontrar-se com Papai Noel. Ao depará-lo, porém, 

numa estrada deserta, não consegue disfarçar o espanto: 

– Papai Noel! Como o senhor está magrinho! Afinal, o que lhe aconteceu, meu bom

velhinho? 

– Ora, o que me aconteceu, Amália... – diz Papai Noel, um tanto desanimado. –

Acho que o nosso amado Aniversariante não está satisfeito com o fato de ter chegado aos 

dois mil anos de idade! 

– Ah, Papai Noel, eu não acredito que isso seja motivo de insatisfação. Ele é

deveras magnânimo! E ocupa um lugar tão especial no coração da humanidade, que seria 

difícil aceitar tal atitude da parte Dele. 

– Eu também penso desse modo, minha cara Amália. Mas tenho a impressão de

que anda desiludido. A última vez que falei com Ele, pareceu-me bastante triste. Disse 

que sabia dos preparativos dessa grande festa em Sua homenagem. Contudo, não me 

pareceu nem um pouco entusiasmado. Disse-me, inclusive, que não iria comparecer a tal 

festividade. Confesso-lhe, minha amiga, que não entendi. Afinal, será um grandioso 

evento. E lhe digo mais: entre todas as festas de comemoração dos dois mil anos de Seu 

nascimento, a nossa será, sem dúvida, a maior que já houve na face da Terra! Como você 

sabe, foram gastos milhões de dólares em fogos de artifício; a decoração é algo nunca 

visto; os convites, impressos em ouro, foram distribuídos a todos os potentados do 

planeta; o bufê estará repleto de iguarias típicas de todos os países; a prataria reluzirá ao 

lado das mais finas porcelanas; o tapete vermelho, colocado para Ele pisar ao adentrar o 

palácio, data do período de Seu nascimento. Imagine, minha boa Amália, todas essas 

coisas – e muitas mais – parecem não ser o suficiente para motivá-Lo a aceitar nossas 

homenagens! Ah, Ele que me desculpe, mas, sinceramente, eu não entendo o nosso 

Amigo! 

– Ah! Papai Noel! Quem sabe, o coitadinho quer que lhe façam tudo isso e algo

mais? 
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        – Mais do que isso, Amália? Impossível, minha cara! Bem, talvez essa reação Dele 

se justifique pelo fato de alguns entes – que se dizem seus discípulos – estarem gastando 

pouco para homenageá-lo; isso, eu até entendo. Afinal, são apenas alguns milhões de 

dólares aplicados na construção de monumentos, palanques etc... Ah! Mas esse 

megaevento, Amália!... 

        – Escute aqui, Papai Noel, desculpe a minha curiosidade: o que esses 

acontecimentos têm a ver com a sua magreza? 

        – Tem tudo a ver, minha amiga! Eu, simplesmente, estou cansado! Muito cansado! 

        – Cansado? Como assim, Papai Noel? Não estou entendendo! 

        – Pois preste atenção, Amália... Você está vendo o volume deste saco que carrego?  

 – Sim, estou... 

– Pois então, você não acha que está pesado demais para mim, que sou um pobre 

velho? Ora, minha cara, eu simplesmente não estou aguentando mais! 

        – Ah, Papai Noel! Não me diga que o senhor está querendo desistir de sua 

importante missão! Eu posso até estar enganada, mas confesso-lhe que acredito: quanto 

mais presentes, melhor! 

        – Tudo bem, Amália. Mas quem lhe disse que estou carregando presentes, minha 

amiga? Fique sabendo, que neste saco trago somente problemas! Aqui só tem pranto de 

crianças famintas e desilusões de pessoas desesperadas: sem educação, sem emprego, 

sem lar, sem-terra, sem segurança... 

 

        A pensar que Papai Noel, além de magro, está perdendo o uso da razão, Amália o 

interrompe: 

        – Espere aí, Papai Noel. Agora mesmo é que eu não estou entendendo mais nada! 

        – Ah! Ai de mim, Amália... Infelizmente, não é somente você que não me 

compreende. Estou sozinho nesta luta. E o pior: não tenho força suficiente para suportar 

a prova. Mas não há de ser nada... Para que você entenda o que quero dizer, vou tentar 

lhe explicar.  

 – Então me conte, Papai Noel. Sou toda ouvidos!  

– Bem, tudo começou quando eu, preocupado com a miséria que assola a 

humanidade, resolvi pôr fim ao consumismo escravizante de grande parte das pessoas 

neste período do ano. E devo lhe dizer que eu mesmo me incluía entre essas criaturas, 

porque, quando não podia dar brinquedos a alguma criança, eu incentivava os pais a 

comprar, custasse o que custasse, nem que o gesto tresloucado passasse a representar 

meses e meses de dívidas.  

 – É, Papai Noel, tudo isso é uma lástima... 
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 – E tem mais, Amália: nas Noites de Natal, eu também gostava de incentivar todo 

mundo a comer e beber em demasia; não me importava se muitos dos meus semelhantes 

estivessem passando fome. Mas creia, minha amiga, tudo o que eu fazia era com o intuito 

de homenagear a Jesus, embora eu saiba que Ele, o grande Mestre e Salvador da 

humanidade, dificilmente é lembrado nas patuscadas do mês de dezembro. Aí, pensando 

melhor, como eu também fui atingido pela crise econômica atual, tentei reagir e, sem mais 

poder distribuir presentes, resolvi tentar reverter o quadro de dor dos mais necessitados. 

Então, o que fiz: ao invés de levar os mimos natalinos, resolvi trazer comigo as tristezas 

daqueles a quem eu visitava. 

        – Mas o senhor é louco, Papai Noel! Como temos visto, ouvido e lido, não podemos 

ignorar que a grande maioria da Humanidade considera que o Natal é sinônimo de muitos 

presentes e nada mais, meu velho! 

        – Não, Amália, você está totalmente enganada, minha cara. Isso, inclusive, era o 

que eu também pensava; até que, felizmente, encontrei alguém que, a respeitar meu livre-

arbítrio, alertou-me: “Em nossas releituras da Vida, enxerguemos, escutemos e sintamos 

– com os sentidos da alma – que o Natal de Jesus significa glória a Deus nas alturas e 

paz na Terra à toda a Humanidade”. Mas, sabe, Amália, infelizmente, só agora eu me dei 

conta de que isso é a mais pura verdade. Observe, por exemplo, lá vem um menino. Ele 

certamente irá me pedir um presente. Ou então me entregará um bilhetinho onde diz o 

que quer ganhar de Natal... 

        Ao observar, porém, que, sem nada dizer, o menino põe-se apenas a fitá-lo, o 

magro e desanimado Papai Noel diz, quase a implorar: 

        – Como é, menino, você não vai me dar um abraço? Eu sou o Papai Noel! Não está 

me reconhecendo? 

        – Papai Noel? – diz o menino, sorridente. – Com todo respeito, o senhor mais 

parece essas pessoas que gosta de inventar histórias. Eu sei que esse período de fantasia 

vivido na infância é muito lindo. Mas eu, meu amigo, apesar da pouca idade, há muito 

carrego o peso da dura realidade das criaturas. 

        – Tudo bem que pense assim, meu menino. Mas você não deixa de ser uma 

criança. Qual a sua idade? 

        – Estou com nove anos, senhor. 

        – Então... é uma criança! Assim sendo, diga-me: o que quer ganhar de Natal? 

        – Eu agradeço a sua gentileza, senhor. Mas não estou em busca de presentes. Só 

preciso de uma informação; se o senhor ou a senhora puderem me prestar, eu ficarei 

muito grato... Estou a procura do endereço de um menino que se chama Jesus. Os 

senhores O conhecem? Sabem onde Ele mora? O que Ele fez e segue a fazer  em prol 

da Humanidade? 
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        Ante a pergunta do Menino, algo inexplicável toca as almas de Papai Noel e de 

Amália. Ambos, porém, mantêm-se firmes. 

        – Sem querer me intrometer em sua vida, garoto, você pode me dizer o que quer 

com o Menino Jesus? – indaga Papai Noel. 

        – Nada de mais, senhor; eu estou só fazendo um teste! É que meu Pai sempre me 

diz que poucos são aqueles que o reconhecem e/ou estão interessadas em colaborar 

verdadeiramente com Ele. Assim sendo, como tenho dois carrinhos de plástico, quero 

doar-Lhe um e convidá-Lo a brincar comigo; só isso!        

Emocionados, Papai Noel e Amália passam a sentir que há algo muito especial 

neste encontro. E concluem que o menino, sem nada impor, está apenas querendo levá-

los a reflexões sobre valores fundamentados no Amor.  

 

        Assim – sem dar-se a conhecer –, após o lançamento de mais uma Semente de 

Paz em terra fértil, lá vai o menino. Visto de costas, refulge como um anjo na longa estrada 

onde duas linhas paralelas parecem se encontrar no infinito. Saltitante, ele caminha com 

os braços abertos, como que a saudar o Sol de uma nova aurora.  

Em sintonia com a resplandecência do astro-rei, Papai Noel e Amália, comovidos e 

com propósitos renovados, observam a silhueta do menino e, no asfalto, sua sombra a 

imprimir o formato de uma cruz. 
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O Mais Belo Presépio 

 

Era uma vez uma menina muito bonita, que vivia numa ilha paradisíaca.  

Seu rosto redondinho, cor de ébano, olhos amendoados, braços e pernas 

roliças, sempre com um sorrisinho simpático, cativava quem por ela passava. 

Pertencia a uma das maiores famílias da sua terra, S.Tomé e Príncipe.  

Uma família que procurou transmitir aos seus descendentes, valores 

imprescindíveis, ao desenvolvimento integral, tão cimentados naquele lar, unidos 

como as sementes de izaquente e com a resistência do oká. 

Julieta frequentou o ensino primário, de seguida o liceal, até ao sétimo 

ano, naquela altura, o mais alto grau com que se terminava os estudos.  

Dali, os alunos com possibilidades monetárias, pouquíssimos naquela 

época, seguiam para a metrópole, isto é, para Portugal, onde prosseguiam os 

estudos, através da frequência de cursos superiores.  

Julieta, depressa se revelou extraordinariamente inteligente. 

Os pais, orgulhosos, acompanhavam cheios de felicidade, os progressos 

escolares, da sua mina pikina. 

Contudo, o maior sonho de Julieta, era ser um dia, uma bailarina famosa. 

Sempre que escutava as músicas típicas, abria os bracinhos e rodopiava, 

sentindo o vestidinho de chita a esvoaçar. 

A ússua, considerada dança de salão, era a sua preferida. Vestia os 

vestidos da mãe que lhe chegavam aos pés e, diante do espelho do velho 

guarda-fatos, imitava os passos com  leveza e habilidade admiráveis. 

O seu corpinho acompanhava o som da música, através de movimentos 

compassados e de grande elegância. 

- Vou ser uma bailarina famosa! - dizia ela, muito convincente do seu 

grande sonho. 
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- Bailarina? Isso é profissão sem futuro, minha filha! - aconselhava o pai, 

pessoa extremamente prudente nas palavras e nos actos.  

- Oh! Era o meu maior sonho! 

- Então sonha… vai sonhando… 

   E Julieta manteve durante anos, esse ideal. 

   Adorava dançar puíta, socopé, rumba, bulawê… mas a ússua, era a sua 

preferida. Sonhava que um dia iria apresentar-se num espetáculo e ter o maior 

sucesso! 

Sempre que podia, rodopiava nas areias molhadas das belas praias da 

sua ilha.  

No ôbô, floresta virgem, cerrada, onde reina o canto e a dança dos 

pássaros, dos regatos, do sol e da vida,  deslizava seu corpinho ao som do truki, 

do tomé gaga, dos papagaios ou do ossobô… que a apressava a regressar, pois 

segundo reza a tradição, o ossôbô anuncia chuva.  

Contudo, o destino trocou-lhe as voltas; não seguiu a profissão que tanto 

desejava! 

Veio para Portugal, para estudar medicina. 

Tornou-se na primeira médica de raça negra a exercer  funções, em 

S.Tomé e Príncipe. 

Dotada de grande profissionalismo e amor ao próximo, dedicou toda a sua 

vida à Saúde, com destaque para o sector Materno-Infantil, onde deu um 

contributo bastante valioso. 

Ficou conhecida por “Mãe da Saúde”. 

Por altura do Natal, recebia grandes manifestações de agradecimento 

pelo bem que tinha feito. O seu espírito solidário era alvo de admiração. 

A Dra. Conceição Silva, Assistente Social e sua grande amiga, resolveu 

fazer um presépio para lhe oferecer. 
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A Dra. Julieta morava, naquela altura, na Rua Dos Combatentes da 

Grande Guerra, mais conhecida por Rua do Rosário, no 1º andar de uma 

residência, cujas escadas vinham até ao passeio da rua.  

A Dra.Conceição deslocou-se à noitinha, a casa da doutora; subiu as 

escadas e bateu à porta:  

- Truz!Truz!Truz! 

         Ninguém atendeu. Voltou a bater  e resolveu chamar pela amiga: 

- Truz!Truz!Truz! Juuuulieeeetaaa!!! Truz!Truz!Truz! 

Ninguém responde! Deve ter saído ou já estará a dormir! Não faz mal, 

deixo ficar o presépio aqui fora. Ninguém mexe.- Murmurou a Dra. Conceição. 

Pousou o presépio com todo o cuidado e foi-se embora. 

No dia seguinte, ao abrir a porta da sua casa para ir à Missa do Dia de 

Natal, a Dra. Julieta nem queria acreditar no que estava a ver! 

Encostou-se à porta e exclamou estupefacta: 

- Ah! Ah!Ah!  

Não conseguiu dizer mais nada, tal foi a emoção que sentiu! 

- Meu Deus! Mas, o que é isto?! 

Os degraus da escada estavam repletos de presentes, até ao passeio da 

rua! 

Outras pessoas tinham vindo, após a Dra. Conceição. Viram o presépio e 

decidiram colocar também as suas ofertas. 

A Dra. desceu os degraus, um a um, muito devagarinho e foi observando 

os seus presentes de Natal: um ovo, um cachinho de bananas, uma galinha com 

água, numa casca de coco e uns grãozinhos de milho, uma fruta-pão, meia jaca, 

duas carambolas, meia dúzia de goiabas, um mamão, uma garrrafinha de óleo 

de palma, duas mangas, algumas pitangas, untués, safús… ofertas de gente 

muito humilde que quis agradecer a generosidade da médica. 
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Voltou a subir os degraus, bastante emocionada, parando, pensando e 

observando com outros olhos, o sentido da vida, retratado naquela 

inesperada  surpresa. 

- Não tenho palavras… Oh! Será que eu merecia isto, Menino Jesus? Só 

vós sabeis... 

- Foi o mais belo presépio da minha vida. 

 

Rosa de Porcelana 
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Guirlanda Lacrimosa, por Valium Hippy 

A época das luzes sempre chegava lentamente. Eva mal podia esperar pelo fim 

do ano, por que havia sempre a véspera de Natal para mostrar para ela que a 

união ainda existia. Cinco anos atrás ela havia oficializado a união estável com 

Amélia, e desde então, consequentemente, não passava mais o natal com a 

família. Dona Vera Lúcia, sua mãe, havia a abandonado. Fora por esse motivo, 

e por mais nenhum outro, que Eva e Amélia se mudaram para a Espanha, o 

país das touradas e das praias de inclusão, fator fundamental na escolha do 

território que chamariam de lar. Os últimos cinco natais haviam sido 

aconchegantes e calorosos, apesar de muito diferentes entre si: Em 2013 elas 

haviam conhecido a colisão do tradicional com o moderno em Estocolmo. Em 

2014, passaram em Dubrovnik. 2015 fora um ano peculiar – passaram em 

Casablanca, onde não se comemora o natal. Nos últimos dois anos, contudo, 

haviam experimentado passar em casa, na metrópole de Madrid, e o resultado 

fora magnífico: luzes, fartura, decoração exuberante e muita oração ao lado 

dos amigos. Ao contrário do Ano Novo, o natal sempre foi, e provavelmente 

sempre será, uma data para comemorar junto àqueles que amamos – e este 

espírito natalino brotara no telefone celular de Eva há duas horas atrás, em 

formato de uma ligação perdida com o contato MÃE. Dezembro mal havia 

chegado, mas o Natal em Madrid já se fazia presente – e Eva e Amélia haviam 

saído para fazer a primeira parte das compras. Pretendiam passar em casa 

novamente, pois haviam chegado à conclusão de que lugar nenhum é melhor 

do que aquele que chamamos de lar. Logo ao chegar, ambas pegaram seus 

celulares para postarem as fotos de suas aquisições natalinas nas redes 

sociais – E Eva definitivamente não esperava encontrar a ligação de Vera Lúcia 

em seu celular. “Minha mãe me ligou!”, exclamou, chocada. “Como assim? Não 

é possível. Deve ter sido sem querer”, respondeu Amélia, sem muito se 

importar. “É”, disse Eva – “Deve ter sido sem querer mesmo”. Aquele 

telefonema, contudo, não saiu da cabeça da jovem por um tempo – a noite já 

caía da capital da Espanha, e ela levantou-se do sofá para tomar uma decisão, 

por que tomar decisões pode levar algum tempo, mas é sempre algo que tem 

de ser feito em nome de um bem maior. Nesse caso, o bem maior era apenas 

matar aquela curiosidade no peito que há tanto carregava, uma curiosidade 
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peculiar e dolorosa, a dúvida inquietante sobre o amor de sua mãe. Com isso 

em mente, pegou o celular na mesa enquanto Amélia cozinhava o jantar e 

retornou a chamada perdida. O telefone tocou e tocou, mas ninguém atendeu 

no hemisfério sul. Resolveu deixar a preocupação de lado e ver suas 

mensagens, se surpreendendo ao achar um pedaço de texto com palavras tão 

fortes que a atingiram como um trem: Seu pai está doente. Venha passar natal 

aqui. Abs, Mamãe. Três dias depois, as duas estavam comprando passagens 

para o Rio de Janeiro. Treze dias depois, já estavam na cidade maravilhosa na 

véspera de Natal. Ninguém as recebeu no aeroporto, as obrigando a tomar um 

táxi bastante longo do Aeroporto do Galeão para a o luxuoso apartamento de 

Vera Lúcia em Botafogo. Ah, há quanto tempo Eva não via aquele bairro, 

aquele prédio. Da calçada, fitou a varanda do andar de sua mãe por uns três 

minutos, de coração nostálgico. “Em que situação eu tô me metendo?” 

Perguntava a jovem a si mesma, retoricamente. Flashes de acontecimentos 

anteriores que pareciam ser de uma vida passada iam e vinham em sua 

cabeça enquanto o elevador subia, e ela quase optou por desistir; mas não 

desistiu – Certa de si mesma, decidiu que iria passar a noite de véspera de 

Natal com a mãe, independentemente de qualquer desafio que pudesse ter de 

enfrentar com aquela relação agridoce. E o elevador chegou, finalmente, no 

décimo quinto andar, onde Eva havia passado seus primeiros anos. O hall de 

entrada se encontrava igualzinho ao que conhecia e se lembrava, e ela apenas 

tocou a campainha, anunciando sua chegada. Não demorou muito até alguém 

abrir – E, para a surpresa das duas, era Tia Dulce atrás da porta. 

Tia Dulce era uma mulher gordinha de cabelo curto, uma velhota que parecia 

moderna em sua aparência e jeito de se vestir, mas dona de uma intolerância 

maior que a vida – Fora essa mesma Tia Dulce que supostamente havia feito a 

cabeça de Vera Lúcia contra a própria filha. Hoje, contudo, ao ver Tia Dulce ali, 

ao vivo e em cores, não sentiu nada, como um grande vazio se apossando de 

seu coração. “Minha filha! Como você está linda!” Exclamou Tia Dulce, 

abraçando Eva – que retornou o abraço, pois o ódio já era algo longínquo no 

horizonte; como sentir ódio na noite de natal? – “Ah, olá!” Disse Tia Dulce ao 

ver Amélia, recatada nos fundos do hall. As duas se cumprimentaram 

rapidamente, e logo que viram, Eva e Amélia já estavam dentro do 
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apartamento, cumprimentando parentes, muitos acreditando que Amélia era 

apenas uma amiga, alguns outros ignorando o fato da moça estar ali, e poucos 

realmente se empolgando com a presença da mesma. Contudo, havia apenas 

uma presença com a qual Eva se importava: a de Dona Vera Lúcia. E fora esta 

mesma Vera Lúcia que apareceu na sala, carregando uma bandeja de 

salgados, com um sorriso no rosto. Eva não soube muito como reagir, mas 

sentiu que estava em casa novamente – e finalmente. Quanto mais se 

aproximava, mais a ansiedade crescia – Até que a mãe olhou para o lado, com 

a cara típica de quem vê fantasmas passados. “Oi, mãe”, disse Eva, nervosa. 

De surpresa, Vera Lúcia não disse absolutamente nada antes de pular nos 

braços da filha, que retribuiu aquele abraço caloroso. Amélia apenas observou, 

emocionada – ela estava genuinamente feliz por Eva e sua mãe. “Quanta 

saudade eu tive de você, meu bebê”, disse Vera Lúcia, com os olhos 

lacrimejando. “Eu também, mamãe. Mas é natal. Por favor não chore”. Vera 

Lúcia, emocionada, balançou a cabeça positivamente, dando um suspiro antes 

de olhar para Amélia. “Olá. Seja bem-vinda”, disse para a nora. Era a primeira 

vez que Vera Lúcia mostrava-se simpática com Amélia. “Eu estou tão feliz de 

vocês estarem aqui. De verdade” – Ela pausou e olhou para a filha. “Sobre seu 

pai, conversamos depois. Ele está bem, sendo cuidado por médicos incríveis” – 

Suspirou mais uma vez, e disse, dessa vez olhando para ambas as jovens: “O 

passado ficou no passado. Feliz natal, minhas queridas”. Não existia no mundo 

inteiro uma palavra para descrever o que Eva sentiu após ouvir sua mãe 

descrever a ela e sua noiva como “minhas queridas” – Era esse o poder do 

natal, pensou. Conversa veio, conversa foi, alguns parentes perguntaram sobre 

casamento para Eva, que respondia apenas com “Não planejamos nada ainda” 

- Outros parentes, contudo, olhavam com desaprovação, mas as duas jovens 

sabiam ignorar muito bem esse tipo de reação – É algo que apenas acostuma 

quando você cresce diferindo do padrão. A meia noite se aproximava, e Vera 

Lúcia convocou todos a uma oração, que foi feita de mãos dadas. Amélia teve 

a má sorte de sentir as mãos enrugadas de Tia Dulce evitando tocá-la - Mas, 

como dito, alguns jovens apenas têm de conviver com esse tipo de ação. 

Terminada a oração, a enorme família sentou-se à farta mesa de vidro. Mais 

conversa foi, mais conversa veio, e enfim Tia Dulce resolveu falar com o casal 

que era praticamente a grande estrela da noite de natal naquele apartamento 
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em Botafogo. “Eu estava pensando”, começou a tia, “Vocês não têm vergonha? 

De aparecer assim, com tanta criança na família?”, perguntou. Eva ergueu as 

sobrancelhas, um tanto surpresa. “Não, não temos. Essa é a nossa família 

também”, disse Amélia. Tia Dulce riu alto, chamando atenção até dos tios 

bêbados que conversavam sobre futebol e cerveja. “Sua família?”, perguntou, 

ironicamente “Não, não querida. Essa nunca será sua família. Você trouxe 

desgraça ao nosso sangue quando se enxeriu para o lado da nossa pequena 

Eva”, completou, convicta de que falava verdades absolutas. Vera Lúcia partia 

pequenas fatias de bolo, visivelmente aflita, enquanto escutava tudo aquilo 

fingindo que estava distraída. “E o que você sabe sobre família?” Perguntou 

Amélia. Eva tentou a interromper, colocando a mão em seu ombro e dizendo 

“Não adianta, amor”, mas Amélia insistiu, perguntando: “Você não percebe que 

tudo isso aqui é sobre união? E o que seria a família, senão a união?” 

“É engraçado você falar isso”, respondeu Tia Dulce – “Por que vocês nunca 

saberão o que é uma união, ou o que é uma família. Pessoas como vocês duas 

trazem desgosto para nós. É verdade, é natal, e eu sou muito natalina! Mas o 

que é o natal além de uma festa de família, algo que vocês nunca construirão, 

nunca formarão?” Completou. Nesse momento, Amélia fora interrompida por 

Vera Lúcia, que largou a faca na mesa com tanta força que todos se calaram 

na sala. Ela levantou-se e olhou para Tia Dulce, não com raiva, nem rancor. 

Era um olhar de pena. “O natal não é só uma festa de família, Dulce. O natal é 

a festa do amor. Deus virou gente em forma de Jesus Cristo, e gente que é 

gente é sempre capaz de amar. Não existe forma certa de amar. Eu amei 

errado. Você provavelmente também. Eva e Amélia amam do jeito delas. Se 

Cristo nos salvou e está disposto a nos dar a vida eterna, é por que nós 

valemos a pena”, disse. Respirou fundo, e continuou: “Se você não é capaz de 

amar, queira me desculpar, mas você não entende nada sobre ser natalina” – 

Ela respirou fundo, e completou: “Se você não é capaz de amar... você não 

entende nada sobre nada”. 

Eva, com lágrimas nos olhos, apenas olhou para sua mãe, e pensou: É isso. 

Nós pensamos. Nós enxergamos. Nós escutamos. Em uma época como 

aquela, quando as luzes dominam as cidades e a guirlanda nos recebe à porta, 

é impossível ignorar o amor. 
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