O Nascimento de Jesus
Fontes: Mateus 1 e 2 / Lucas 2

Introdução: Acontecem muitas coisas neste mundo,
mas o mais importante foi o que aconteceu em Belém,
muito tempo atrás!
“Eis as luzes de Belém!”, diz José.
Maria certamente está feliz porque finalmente poderá
descansar. Estão viajando o dia todo, deve estar
cansada! José e Maria estão chegando depois de
uma longa viagem: de Nazaré até Belém, que é a
cidade de origem de José. Precisam escrever o nome
deles nos registros, como foi decretado...
O que será que Maria está pensando? Está tão
silenciosa... Talvez esteja pensando em Jesus, que
está para nascer: “Serás a mãe do filho de Deus”, o
anjo havia lhe dito. O Filho de Deus, que vem para
trazer a felicidade a todos os homens!
Viva, o menino nasceu! Em Belém, num estábulo,
porque não havia lugar nas hospedarias.

Maria o enfaixa com cuidado e o acomoda na caminha
de palha que José preparou para ele.

Lá fora está escuro. Perto dali, alguns pastores passam
a noite ao relento, cuidando dos seus rebanhos.

Mas, o que está acontecendo? Muito assustados
eles olham para o céu: uma criatura luminosa está na
frente deles, um anjo do Senhor! A luz dessa criatura
os envolve. “Não tenhais medo! – o anjo lhes diz –
eu vos trago uma bela notícia: hoje nasceu para vós,
em Belém, na cidade de Davi, o Salvador, o Cristo,
o Senhor. Ele vem para trazer a felicidade a todos
os homens! Vós o reconhecereis assim: vereis um
menino envolto em faixas deitado numa manjedoura”.
Agora o céu está cheio de anjos que louvam a Deus
com essa canção: ...

...”Glória a Deus no céus e paz na terra para aqueles
que ele ama”.

Os anjos não estão mais ali, desapareceram. Os
pastores dizem uns aos outros: “Vamos, vamos
a Belém! Vamos ver aquilo que aconteceu e que o
Senhor nos anunciou”.
Vão quase correndo pelo caminho, e eis o estábulo,
Maria, José e o menino envolto em faixas, na
manjedoura: como o anjo tinha dito! Os pastores não
ousam falar em voz alta. É tudo tão lindo! Ficam ali
olhando e se sentem felizes como nunca.
Ao voltar, contam a todos sobre o menino, e tudo o
que viram e ouviram... Todos escutam maravilhados!
Maria, José e os pastores sabem que este não é um
menino como todos os outros: é Jesus, o Filho de
Deus.
Alguns homens sábios vêm de longe, do Oriente;
chegam a Jerusalém e perguntam: “Onde está aquele
menino, que acabou de nascer, o rei dos Judeus?
No oriente vimos aparecer a estrela dele e viemos
aqui para adorá-lo”.

Chegam ao palácio do rei Herodes: “Onde se
encontra aquele menino que acabou de nascer, o rei
dos Judeus? Perguntam-lhe.
“Um menino, rei dos Judeus? – pensa Herodes
preocupado –. Eu sou o rei dos Judeus!”.

Reúne os chefes dos sacerdotes e os sábios do seu
reino e lhes pergunta: “Onde nascerá esse rei?” “Os
livros sagrados dizem que é em Belém!”, respondem
os sábios. “Ide procurá-lo – diz Herodes aos três reis
magos – ...
... depois me dizei onde ele está, porque eu também
quero homenageá-lo!”.

Quando os três reis magos estão retornando, Deus os
avisa em sonho para não dizer nada a Herodes onde
Jesus está, e eles voltam para os próprios países por
outro caminho...

Os três homens partem para Belém. Durante a viagem:
“Vede a estrela!” exclama um deles. E o coração fica
cheio de alegria. A estrela os conduz até o estábulo e
se detém ali.

Os três homens se aproximam da cabana: Maria está
segurando o pequeno Jesus. Como ele é lindo! Os
reis magos se ajoelham diante dele e o adoram...
Depois, abrem as malas e oferecem a ele, cheios de
amor e respeito, os presentes: ...
... ouro, ...

... incenso e ...

... mirra são dons preciosos dos seus países distantes.

Maria e José olham para o menino: ...

... Jesus veio para trazer a felicidade a todos os
homens, inclusive àqueles que estão mais distantes
Dele. Por isso os anjos cantam: “Paz na terra aos
homens que Ele ama”.
Deus ama a todos os homens, quer que o seu amor
chegue também aos mais distantes. Deus ama a
todos, ricos e pobres, sábios e simples. Deus ama
também você.

Chiara: “Se Jesus veio entre nós trazendo alegria, nós
também podemos doar a alegria aos nossos irmãos”.

Dá de presente, mesmo se não lhe custa
um pouco.... (Mariana do Uruguai)
Daqui a poucos dias é Natal. A mamãe pegou três
presépios do baú. Mariana olha para eles encantada
e pergunta: “Quando posso colocá-los debaixo da
árvore?”.
Toca a campainha. Entra Inês, a amiga de Mariana.
Com grande entusiasmo olha os três presépios: “Os
três são seus?”. “São sim”, diz Mariana.
“Eu não tenho nenhum – diz Inês, triste – o papai e a
mamãe não festejam Jesus no Natal”. “Oh, deve ser
muito triste! – diz Mariana – Você quer um dos meus
presépios? Pode pegar o que você mais gostar”.

Inês está feliz e olha atentamente para os três
presépios.

Mariana tem medo que Inês escolha justamente
aquele que ela mesma pintou para a festa gen4...

E Inês gosta mais justamente daquele! Mariana,
então, lhe dá de presente aquele lá, mesmo se lhe
custa um pouco...
No Natal, Inês lhe telefona muito contente: “Sabe,
Mariana, fizemos uma festa. Papai e mamãe me
ajudaram a colocar o presépio embaixo da árvore”.

Uma mensagem voadora
(Giorgio de Florença – Itália)
O pai de Giorgio está preocupado e meio triste
também... Está sentado sozinho e nem percebe que
Giorgio entra na sala.
Giorgio, vendo o papai tão triste, pensa: “O que posso
fazer para deixá-lo contente?...

Ah! Já sei!”

Chama logo Mário, o irmãozinho, e Sônia, a irmãzinha.
Em voz baixa decidem juntos fazer uma surpresa ao
papai.
Giorgio e Sônia, que são maiores, dobram o papel
para fazer aviõezinhos e Maria exclama: “Pintei um
de vermelho e outro de azul!”.
“Agora vamos escrever neles alguma coisa para o
papai!”. E Giorgio testa, para ver se os aviõezinhos
funcionam.
Bem devagar sobem as escadas, sem que o papai
perceba... e: “Lá vai!” Cada um deles lança o seu
aviãozinho na cabeça do papai.
O pai, muito surpreso, agarra um dos aviõezinhos e
lê: “Querido papai, nós te amamos! Giorgio, Mário e
Sônia”.
O pai se gira e vê os três sentados na escada.
Comovido e feliz os chama para baixo e brinca com
eles.
Chiara: “Se Gesù è venuto fra noi a portarci la gioia,
anche noi dobbiamo donare la gioia ai nostri fratelli”.

