
HISTÓRIA DO MENINO JESUS

Era  uma  vez  uma  menina  chamada  Maria  que  vivia  na  cidade  de 
Nazaré. A Maria era uma menina muito linda e muito boa. Tinha muitos amigos 
e  ajudava  sempre  as  pessoas  que  dela  precisavam.  Todas  as  pessoas 
gostavam  muito  de  Maria  e  ela  rezava  sempre  a  Deus  pedindo  que  a 
ajudassem a ser sempre uma boa menina. Foi por isso que Deus a escolheu 
para dar à luz o seu filho.

O tempo foi passando e a Maria cresceu até ficar uma linda senhora. Foi 
então que Maria conheceu um rapaz chamado José.

José era carpinteiro. Fazia bancos, cadeiras, mesas e tudo o que lhe 
pedissem. Era um rapaz muito trabalhador e muito bom.

Maria e José gostaram tanto um do outro que resolveram casar.
Algum tempo depois, Maria estava à espera de um bebé.
Um dia, apareceu a Maria um anjinho vindo do céu para lhe falar. O 

anjinho disse-lhe:
- Não tenhas medo. Trago-te uma boa nova.Maria, o teu bebé quando nascer 
irá chamar-se Jesus e será rei do mundo”.

Maria ficou muito feliz e agradeceu a Deus:
-Obrigada, Senhor! Porque me escolheste para ser a mãe do teu filho 

muito amado.
Maria também foi contar a noticia do anjinho a José, seu marido.
-José,  um  anjo  do  céu  apareceu-me  e  disse  que  o  nosso  filho  se 

chamaria Jesus e seria o rei do mundo…
Tal como Maria, José ficou muito feliz, mas decidiram não contar a mais 

ninguém, pois já havia rei naquela terra que queria ser o rei do mundo. O rei 
era muito ganancioso e só ele é que era importante e não se importava com 
nada nem ninguém do seu reino.

Sem saber como, o rei soube do aviso do anjo e, com medo de deixar de 
ser rei, mandou sair daquela terra todas as mulheres que estavam à espera de 
bebé. Muito tristes, José e Maria tiveram de fugir de Nazaré, pois o rei malvado 
podia fazer-lhes mal. Nem sequer puder esperar pela luz do dia. Durante a 
noite tiveram que meter os pés ao caminho.

Andaram  muitos  dias  e  muitas  noites  montados  num  burrinho,  até 
chegarem a uma terra chamada Belém, muito longe de Nazaré.

Foi  então que o  bebezinho  começou a  querer  nascer  e  José  tentou 
encontrar um quartinho para poderem descansar. A cidade de Belém estava 
cheia  de  gente,  muitas  pessoas  de  todas  as  partes  estavam  alí  para  o 
recenseamento. A noite estava a ficar muito fria, mas ninguém lhes ofereceu 
um cantinho para passarem a noite. José falou com os donos da estalagem 
mas ninguém lhes deu dormida nem estadia.

Muito  tristes,  José e  Maria  montaram o burrinho para  partirem.  Uma 
velhinha apareceu-lhes e indicou um pequeno estábulo, cheio de palha fresca, 
onde poderiam descansar. A velhinha disse-lhes:
-  Só  temos  um estábulo,  onde  ficam os  animaizinhos   se  vocês  quiserem 
podem passar lá a noite.

E  lá  foram  José  e  Maria  para  o  estábulo.  Era  um  lugar  simples  e 
humilde, onde dormiam os animaizinhos e ali mesmo Maria deu à luz o Menino 
Jesus,  envolveu-o  num lençol  e  deitou-o  numa manjedoura  cheia  de palha 
fofinha.

No campo estavam os pastores, cuidando das suas ovelhas, quando um 
anjo lhes apareceu e deu-lhes a noticia do nascimento do menino Jesus.

-Não  tenham medo.  Trago-vos  uma Boa  Nova.  Jesus  nasceu  lá  em 
Belém num estábulo, sigam a estrela e vocês o encontrarão. 



Os pastores lá foram e ajoelharam-se diante do menino para o adorar. 
A estrela  continuava a brilhar,  a  brilhar...que noite  tão linda!  Todos ficaram 
maravilhados com tanta beleza e serenidade.

Mas a boa nova também chegara ao deserto e de lá vieram os três Reis 
Magos montados em camelos e guiados pela estrela. Vinham visitar o Menino 
Jesus e trazer-Lhe presentes.

O primeiro, Melchior, trouxe-Lhe ouro. 
O segundo, Gaspar deu-Lhe incenso. 
O terceiro, Baltasar, ofereceu-Lhe mirra. 

-Ai que presentes tão belos! - Exclamou Maria.
Foi então que Maria apresentou o Menino Jesus aos três reis. Depois 

admirada, perguntou-lhes:
-Como souberam que estavamos aqui? 
E eles responderam:
-Vimos  no  céu uma estrela  que brilhava  noite  e  dia.  Seguimo-la  até 

Belém para adorar o Menino.
Depois  de  darem  os  presentes  que  traziam,  os  três  Reis  Magos 

despediram-se. Maria e José vieram à porta dizer-lhes adeus.
-Adeus e obrigado!- disse José
- Adeus e obrigada!-disse Maria 

E lá partiram, novamente cada um para seu reino, felizes por terem encontrado 
Jesus  e  maravilhados  com  a  simplicidade  e  humildade  que  encontraram 
naquele estábulo.

E a noticia ia chegando cada vez mais longe. Todos queriam adorar e 
conhecer aquele que todos desejavam que fosse o salvador do mundo.

Centro Social da Juventude de Mar

ATL


