
 

 

 

O DIA EM QUE JESUS 
VISITOU AS CRIANÇAS 

NO NATAL 

 
E NESTA VISITA QUE FEZ, JESUS SE 
DEPAROU COM AS DISTORÇÕES DO 
NATAL ENTRE AS CRIANÇAS. 

 
JOÃO JOSÉ DA COSTA 

 
 

Conto infanto-juvenil que se integra à fantasia natural e 

criatividade das crianças e dos jovens, divertindo, 

educando e somando para o desenvolvimento do 

caráter, valores morais, cidadania, consciência ecológica, 

valores de família, cultura, conhecimento, 

espiritualidade, respeito aos educadores, incentivo ao 

estudo, ordem e disciplina. Livro destinado a crianças e 

jovens que apreciam leituras inteligentes, sensíveis, 

culturais, educativas e temas da realidade social 

brasileira.  

CONTO COM MAIOR CONTEÚDO LITERÁRIO, 

UM MELHOR EXERCÍCIO DE LEITURA.  
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Sinopse: 
 
O livro conta a história de Jesus ouvindo do arcanjo São Gabriel 
o relato de seu nascimento e a vida de sua mãe Santa Maria e seu 
pai São José. E, como era véspera de Natal, os arcanjos sugeriram 
a Jesus uma visita ao mundo temporal dos homens para 
acompanhar como era celebrado o seu nascimento, 
principalmente, entre as crianças. E, nesta visita que fizeram, 

Jesus e seus arcanjos se depararam com as distorções do Natal 

entre os homens e, consequentemente, entre as crianças. Um 
número menor de pessoas comemorava a data como o 
nascimento do menino Jesus. As crianças, na maioria, viam o 
Natal como a data de se ganhar muito presentes e os homens 
uma data de comilanças exageradas. Eles viram como os pobres 
são esquecidos pelo Papai Noel, o personagem que ganha o 
destaque nas decorações e no dia de Natal. Mas, eles viram, 
igualmente, muitos bons exemplos de crianças e adultos atuarem 
tocados pelo Espírito Santo. Como enviado pelo Deus Pai para 
deixar um testamento a ser seguido pelos homens para uma vida 
em paz e de fé e para a salvação eterna, Jesus atua para reverter 
este quadro, tornando-se mais próximo e amigo do Papai Noel.  

 

 

João José da Costa 
. 
 

 
 
 
. 
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A comemoração de mais um Natal estava se 

aproximando... 

 

No mundo, todos aguardavam com ansiedade a 

data de 25 de dezembro. Em especial, as 

crianças... 

 

Era esperado que todos soubessem os motivos 

desta comemoração – a data de nascimento do 

menino Jesus, filho de Deus. 

 

Nos céus, Jesus descansava sentado em uma 

pedra, enquanto admirava a beleza das flores nos 

jardins do paraíso, os pássaros multicoloridos 

que enfeitavam os céus, os animais que, 

mansamente, pastavam na relva fresca molhada 

pelo orvalho. 

 

Com eles estavam os arcanjos São Miguel, São 

Gabriel e São Rafael. 

 

A Igreja Católica considera esses três arcanjos 

poderosos intercessores entre os homens, Jesus e 

Deus, seu pai e nosso pai também. Durante as 
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atribulações e problemas do cotidiano, eles 

costumam aconselhar e auxiliar as pessoas, além 

de levar as suas orações ao Senhor Deus e ao seu 

filho Jesus. Por esta razão, devemos incluir em 

nossas orações, nossas preces a estes arcanjos, 

amigos próximos de Jesus. 

 

- Jesus, estamos próximos de mais um 

aniversário do seu nascimento, Senhor! Disse o 

arcanjo São Miguel. 

 

- E como o nosso Mestre se sente? 

Perguntou o arcanjo São Gabriel. 

 

- Tenho a certeza de que os homens já estão 

se preparando para comemorar esta grande data, 

Senhor! Concluiu o arcanjo São Rafael. 

 

Jesus olhou para os seus três grandes auxiliares 

com um sorriso estampado no rosto. Continuou 

olhando para eles por mais alguns minutos e 

respondeu:  

. 
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- Meus grandes aliados e fieis colaboradores! 

Eu estava, exatamente neste instante, 

recapitulando os momentos e a história de meu 

nascimento, contada por minha mãe Maria e 

meu Pai do mundo temporal José. Entretanto, 

eu gostaria de ouvir novamente a história de meu 

nascimento contado pelo fiel Arcanjo Gabriel, 

uma vez que ele foi testemunha e atuou neste 

momento de minha vida. 

 

São Miguel e São Rafael se acomodaram ao lado 

de Jesus e dirigiram seus olhares a São Gabriel. 

E, como um filme que passava em suas mentes, 

todos puderam rever estes momentos e a história 

do nascimento do menino Jesus. 

 

E o Arcanjo e Santo Gabriel, muito orgulhoso de 

ter sido escolhido por Jesus para contar a história 

de seu nascimento, sentou-se à frente deles e 

começou a falar: 

 

Na pequena vila de Nazaré, viviam uma mulher 

de nome Maria e um homem de nome José. 

Nazaré localizava-se a 25 km do Mar da Galileia.  
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Nazaré era uma vila de pouca importância, tanto 

na Galileia como na Judeia, e tinha uma 

população de, aproximadamente, dois mil 

habitantes. Nazareno significa ‘da vila de 

Nazaré’.  

 

As casas eram feitas de pedra e alguns de seus 

habitantes mais pobres viviam em cavernas. 

Nazaré era conhecida como a ‘flor da Galileia’, 

em razão dos jardins floridos, cuidadosamente 

tratados por seus habitantes, e das casas 

construídas com capricho e talhadas em pedra. 

Localizada sobre uma colina a 350 metros em 

relação ao Mar Mediterrâneo, a cidade é 

rodeada por outros montes mais altos.  

 

O vilarejo de Nazaré era um pequeno povoado 

de não mais de 30.000 metros quadrados, com 

200 metros de comprimento e 150 metros de 

largura. As casas eram compostas geralmente por 

uma única sala, ligadas a uma gruta escavada à 

mão devido à fragilidade das rochas do local.  
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Nesta gruta, os habitantes guardavam os 

alimentos e bebidas, por serem úmidas e 

manterem uma temperatura relativamente baixa.  

 

Seus habitantes viviam do artesanato familiar e 

pastoreio de cabras e ovelhas, além de outras 

criações de animais de pequeno porte. Era uma 

cidade simples e pobre.  

 

Maria era uma jovem mulher que dedicava sua 

vida a ajudar outras pessoas necessitadas, em 

especial os idosos e crianças órfãs. Com a venda 

de queijos e dos tecidos em lã que confeccionava 

no tear, graças ao leite fornecido pelas cabras e a 

lã das ovelhas de sua família, Maria dividia o 

pouco que ganhava com os pobres de sua 

querida Nazaré.  

 

Além de dividir seus alimentos e ganhos, Maria 

cuidava da higiene e saúde de vários idosos. Era 

admirada e conhecida por todos na pequena 

Nazaré. 

. 
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José, igualmente, era um homem muito bom. 

Ele era o melhor carpinteiro da pequena Nazaré. 

E, com frequência, fazia serviços para pessoas 

necessitadas sem cobrar nada, como camas, 

cadeiras e mesas, além de consertar telhados 

para eles.  

 

E esta grande bondade de José e Maria os 

aproximou em uma oportunidade. Maria estava 

tratando de uma idosa doente, dava-lhe comida, 

fazia a limpeza de sua pequena casa e lavava suas 

roupas.  

 

A senhora idosa não tinha nenhum outro 

familiar e dependia muito da bondade de Maria. 

Certo dia, bateu à porta da casa desta senhora 

idosa um homem de nome José. Maria atendeu 

a porta, perguntando: 

 

- Boa tarde! Quem é o senhor? 

 

- Meu nome é José e procuro pela senhora 

Sofia.  

. 
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- Ela está acamada, senhor! Mas, posso 

ajudá-lo em alguma coisa? Perguntou Maria. 

 

- Bem, acredito que sim. Eu vim somente 

trazer esta cadeira de descanso para que ela 

possa ficar à porta de sua casa, tomar sol, ver os 

vizinhos. Eu sou carpinteiro. Respondeu José. 

 

- E ela precisa pagar-lhe por este serviço, 

senhor? Quis saber Maria. 

 

- Absolutamente! É um presente meu para 

esta senhora. Respondeu José. 

 

- E a jovem mora aqui? Perguntou José. 

 

- Não, senhor! Eu estou ajudando a senhora 

idosa em sua alimentação, limpando a casa e 

lavando sua roupa. Ela é como uma segunda 

mãe para mim. Respondeu Maria. 

 

Neste momento, os dois se olharam com muito 

respeito e admiração e descobriram, 

imediatamente, que tinham nascido um para o 
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outro. Seriam unidos no amor ao próximo e no 

exercício da bondade aos seus semelhantes. Em 

pouco tempo, ficaram noivos e faziam planos de 

casamento.  

  

Maria era uma mulher israelita, conhecida como 

Maria de Nazaré, e seus pais eram São Joaquim 

e Santa Ana. Maria era uma mulher de grande 

humildade.  

 

Sua existência foi como a de qualquer outra 

jovem de Nazaré: arrumar a casa, cuidar dos 

irmãos menores, ajudar no pastoreio das cabras 

e ovelhas, fazer tecidos de lã no tear, entre 

outros serviços domésticos.  

 

José, também conhecido como José de 

Nazaré ou José Carpinteiro, era um homem 

autenticamente justo e bondoso em ações e 

palavras.  

 

Assim, era uma homem conhecido e respeitado 

pelo seu senso de justiça, por sua bondade e 
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amor ao próximo, além de sua habilidade como 

carpiteiro.  

 

Maria ficou noiva de José e se comprometeram 

em casamento selando um amor que duraria por 

toda a vida.  

 

Maria fica sabendo pelo anjo Gabriel que irá ter 

um filho chamado Jesus.  

 

Quando ela pergunta como seria possível, dado 

que era ainda uma virgem e solteira, Gabriel 

afirma que o Espírito Santo virá sobre ela e que 

nenhuma palavra vinda de Deus, será 

impossível.  

 

Maria disse, então, em resposta:  

 

- “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em 

mim segundo a tua palavra!”.  

 

Maria, já tendo sido prometida em casamento a 

José, concebeu miraculosamente, sem que 
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houvesse tido relações maritais com ninguém, 

por intermédio do Espírito Santo.  

 

Para o casal, tratou-se de um momento 

dramático, uma vez que, quando tomou ciência 

de que a esposa estava grávida de um filho que 

não era seu, José sentiu-se decepcionado e 

resolveu romper com ela, mas sem expô-la 

publicamente.  

 

No entanto, após uma experiência mística num 

sonho, no qual um Anjo lhe aparecera, voltou 

atrás e reconheceu legalmente o Menino Jesus 

como seu legítimo filho. E o nascimento de Jesus 

aconteceu cerca de um ano depois.  

 

Quando Maria estava perto de dar à luz, ela e 

seu marido José viajaram de Nazaré para a terra 

ancestral de José em Belém para se registrarem 

no censo.  

 
(O censo ou recenseamento demográfico é um estudo 
estatístico referente a uma população, promovido 
periodicamente pelos governantes de uma cidade ou 
país, que possibilita o recolhimento de várias 
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informações, tais como o número de homens, 
mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as 
pessoas, profissão, entre outras coisas). 
  

Maria entra e trabalho de parto e, sem conseguir 

encontrar um lugar para se hospedar, o casal se 

refugia com o recém-nascido numa manjedoura. 

 

O nascimento de Jesus, chamado também de 

Natividade, ocorreu em Belém, na provincia 

romana da Judeia de uma mãe ainda virgem, 

numa simples manjedoura.  

 

Um anjo visitou os pastores que estavam nas 

redondezas e lhes levou a boa nova:  

 

- Hoje nasceu na cidade de Davi um 

Salvador, que é o Cristo Senhor! 

 

O anjo conta que encontrarão a criança 

embrulhada em panos e deitada numa 

manjedoura.  

 

Os pastores correram para o estábulo em Belém 

e lá encontraram Maria, José e Jesus.  
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Eles repetiram o que ouviram do anjo e depois 

retornaram aos seus rebanhos. Maria e José 

levaram depois Jesus até Jerusalém para para 

cumprir um ritual judeu, antes de retornarem 

todos para Nazaré. 

 

Ao anjo se junta uma multidão da milícia 

celestial que canta: “Glória a Deus nas maiores 

alturas e paz na terra entre os homens a quem 

ele quer bem.  

 

A mensagem do anjo a José incluiu a origem do 

nome Jesus e adquiriu palavras de 

salvação quando o anjo instruiu José:  
 

- A quem chamarás Jesus porque ele salvará 

o seu povo dos pecados deles! 

 

Anjos o proclamaram salvador de todas as 

pessoas e pastores vieram adorá-lo.  

 

Três Reis Magos visitaram o menino Jesus logo 

após o seu nascimento, trazendo-lhe presentes. 

Eles vieram do Oriente para adorar o Cristo, 
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nascido ‘Rei dos Judeus’. Seus nomes eram 

Melchior, Baltasar e Gaspar.  

 

Estudiosos da astronomia, eles viram uma estrela 

e foram, por isso, até a região onde nascera Jesus 

Cristo.  

 

Assim, os Magos, sabendo que se tratava do 

nascimento de um rei, foram ao palácio do cruel 

rei Herodes em Jerusalém na Judeia. 

Perguntaram eles ao rei sobre a criança.  

 

Este disse nada saber. Herodes alarmou-se e, 

sentindo-se ameaçado, pediu aos Magos que, se 

o encontrassem, falassem a ele, pois iria adorá-lo 

também, embora suas intenções fossem a de 

matá-lo. Herodes questionou seus conselheiros 

onde o Messias nasceria e eles responderam que 

seria em Belém, a terra natal do Rei David.  

 

Até que os Magos chegassem ao local onde 

estava o menino, já havia se passado algum 

tempo, por causa da distância percorrida. A 
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estrela os guiava e pairou sobre a manjedoura 

onde estava o menino Jesus.  

 

Os Magos ofereceram três presentes ao menino 

Jesus: ouro, incenso e mirra. O ouro 

representava a realeza. O incenso representava a 

fé. A mirra representava a cura para os 

ferimentos de Jesus.  

 
(Incenso - do latim: “incendere”, que significa queimar - 
é composto por materiais aromáticos derivados de 
plantas, que liberam fumaça perfumada quando 
queimados. Ele é usado em cerimônias religiosas, rituais 
de purificação, meditação, para a criação de um estado 
de espírito e eliminar algum mau odor).  
 
(Mirra é uma planta, também conhecida como mirra-
arábica, que possui propriedades medicinais. O 
presente dado pelos reis Magos visava proteger a 
delicada pele do menino Jesus, que acabara de nascer, e 

curar seus ferimentos). 

 

O nascimento de Jesus, proclamado o ‘Rei dos 

Judeus’ provocou a ira do Rei Herodes, que se 

viu ameacado em seu poder. 

. 
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Herodes, furioso, ordenou aos seus soldados 

que todos os meninos de Belém, com menos de 

dois anos de idade,  fossem assassinados, 

episódio que ficou conhecido como o “Massacre 

dos Inocentes”. 
 

Num sonho, os Magos foram alertados por Deus 

de que Herodes pretendia matar Jesus, a quem 

ele via como rival. E, por isso, voltaram para casa 

sem dizer-lhe onde encontrar o menino.  
 

Em sonho, um anjo pediu então a José que 

fugisse com a família para o Egito. Assim, a 

família de Jesus conseguiu escapar para o Egito e, 

depois que Herodes morreu, voltou para 

Nazaré. 

 

Maria e José em fuga para o Egito, para salvar 

seu filho Jesus.   

 

A Estrela de Belém revelava o local do 

nascimento de Jesus para os três reis Magos, que 

viajaram até Jerusalém vindos de um país 

desconhecido no Oriente.  

. 
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Por sua importância para os Cristãos e para a 

Humanidade, a data de seu nascimeno é 

comemorada em todos os países de religião 

Católica e em outros países, entre os católicos 

residentes. 

 

Maria foi determinada por Deus para ser a mãe 

de seu filho redentor por seus méritos de uma 

pessoa santa e tocada pelo Espírito Santo, sendo 

a escolhida e bendita entre todas as mulheres. E 

por formar um casal com José, igualmente, um 

homem justo, bondoso e caridoso. 

 

Jesus suspirou fundo após ouvir o Arcanjo 

Gabriel reviver a história de seu nascimento. Ele 

sabia contar esta história como ninguém e 

sempre trazia um fato que não fora ressaltado. 

 

Após reverem e meditarem sobre o nascimento 

do Messias Jesus, os arcanjos surpreenderam 

Jesus com estas perguntas: 

. 
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- Senhor! Por que não vamos visitar as 

crianças no próximo Natal e ver como elas e seus 

pais comemoram o seu nascimento? 

 

Jesus, uma vez mais, riu da sugestão de seus 

arcanjos, dizendo: 

 

- Mas, dos céus onde eu moro eu posso ver 

tudo e sentir tudo o que se passa na vida e nos 

corações dos homens, das mulheres e das 

crianças a qualquer momento que eu quiser! 

Principalmente, quando eles oram e fazem 

preces a mim! 

 

- Mas, Jesus. Poderíamos visitar as crianças, 

mas como simples humanos e sentir esta 

realidade mais de perto! Insistiram os arcanjos.  

 

Jesus, em respeito à amizade e em 

reconhecimento à dedicação dos arcanjos, 

respondeu: 

 

- Está bem! Vamos fazer conforme a 

vontade de vocês. Iremos alguns dias antes do 
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Natal e voltaremos exatamente no dia de Natal! 

Mas, tem uma condição! 

 

- Qual, Senhor? Responderam os arcanjos a 

uma só voz. 

 

- Nós nos separaremos e visitaremos os 

humanos sozinhos, cada um por um lado, 

seguindo os rumos que escolhermos! Respondeu 

Jesus. 

 

- Está bem assim, Senhor. Poderemos ter 

um conhecimento mais amplo de como os 

adultos e, principalmente, as crianças celebram o 

seu nascimento! Respondeu o arcanjo Rafael, 

com a concordância de São Miguel e São 

Gabriel. 

 

A escolha dos locais a serem visitados por Jesus 

e seus arcanjos observou um procedimento 

lógico – eles visitariam o país que tiver o maior 

número de católicos do mundo e, neste país, os 

estados com maior número de católicos.  

. 
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E foi assim que o país escolhido foi o Brasil e os 

estados escolhidos no Brasil foram São Paulo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. 

 

Como Jesus e os arcanjos São Miguel, São 

Gabriel e São Rafael são muito solicitados nesta 

epóca do ano pelos milhões de católicos de todo 

o mundo, para as mais diversas orações e preces, 

eles não podiam se ausentar por muito tempo 

dos céus onde moravam. 

 

Assim, decidirem que ficariam somente 48 horas 

nos locais escolhidos por eles.  

 

O arcanjo São Miguel foi para a Bahia, o arcanjo 

São Gabriel foi para Minas Gerais, o arcanjo São 

Rafael foi para a Bahia e Jesus veio para São 

Paulo. 

 

Assim, no dia 23 de dezembro, 48 horas antes 

do Natal, Jesus e os arcanjos chegaram aos seus 

locais de destino. A viagem dos céus até estes 

locais levou menos de 1 segundo.  

. 



O dia em que Jesus visitou as crianças no Natal, por João José da Costa 

 

 
[ 24 ] 

Antes de chegarem, lá do alto eles puderam ver 

as cidades iluminadas por centenas de 

decorações de Natal e ficaram muito contentes!  

 

- Com certeza, o nascimento de Jesus estava 

fortemente presente em todas estas cidades! 

Pensaram. 

 

Ao chegarem, todos procuraram se vestir e se 

comportar como homens normais, caminhando 

pelas avenidas iluminadas e decoradas com os 

mais diversos motivos. 

 

Mas, logo algo chamou a atenção de Jesus e seus 

arcanjos! Eles não viram imagens e homenagens 

ao aniversariante do dia – Jesus! Ao contrário, o 

que mais viam era a figura de um homem idoso 

e robusto, com longas barbas brancas, vestindo 

uma roupa e um chapéu na cor vermelha. Ele 

parecia uma pessoa boa e muito simpática. Ria o 

tempo todo e falava: “Ho, ho, ho!”. 

 

Jesus certamente conhecia a lenda deste famoso 

personagem e o considerava um aliado no amor, 
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na felicidade e na paz entre os homens. Afinal de 

contas, Jesus ama a todos que são bons e fazem 

o bem para as crianças. Jesus sabia que era o 

lendário Papai-Noel.  

 

- Papai Noel, Jesus? Disse São Miguel. 

 

- Já ouvi falar! Disse São Gabriel. 

 

- Eu já o tinha visto antes! Disse São Rafael. 

 

Jesus relembrou a lenda deste personagem aos 

seus arcanjos. 

 

- Meus fiéis amigos! Vou contar para vocês a 

lenda deste personagem centenário e muito 

famoso e querido entre os homens, mulheres e 

crianças! 

 

Papai Noel mora em sua casa na Lapônia, na 

Finlândia. É um país onde neva muito.   

 

E Papai Noel é auxiliado por vários elfos: 

. 
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Shinny Upatree era um dos elfos que ajudam 

Papai Noel. Ele é o seu mais antigo amigo e co-

fundador da vila secreta na Lapônia. Esta vila 

secreta, é chamada de Aldeia de Santa Claus.  

 

Na aldeia tem várias oficinas e fábricas de 

brinquedos. E na aldeia tem, também, as casas 

onde moram as centenas de elfos, também 

conhecidos como duendes. Eles ajudam Papai 

Noel em seu gigantesco trabalho. 

 

Lá na Aldeia de Santa Claus, cada elfo se ocupa 

de uma função. 

 

Alguns elfos cuidam de renas do Papai Noel e 

do seu trenó mantendo em bom estado. O trenó 

deve sempre estar pronto para voar pelos céus 

na véspera de Natal.  

 

Outros elfos ajudam a manter atualizada a sua 

lista de crianças que devem receber os presentes. 

Alguns elfos guardam o local secreto da Aldeia 

de Santa Claus. 

. 
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Os elfos são brincalhões e travessos. Alguns elfos 

fazem aparições repentinas para as crianças nos 

dias anteriores ao Natal. Eles fazem isto para 

manter um olho em cada criança e ver se elas 

estão se comportando bem e obedecendo a seus 

pais.  

 

Acredita-se que são agentes secretos do Papai 

Noel! 

 

Ninguém realmente nunca viu a Aldeia de Santa 

Claus, porque a passagem é um segredo que é 

conhecido apenas por Papai Noel Natal e os 

elfos.  

 

Mas,  algumas pessoas dizem que ela está em 

algum lugar na montanha Korvatunturi no 

município Savukoski da Lapônia, que está na 

fronteira entre a Rússia e a Finlândia. 

 

Os Elfos ajudam projetar brinquedos e processar 

pedidos de crianças que são enviados ao Papai 

Noel. Os nomes mais populares dos elfos 

ajudantes de Papai Noel são: 
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Alabaster Snowball é o administrador da lista das 

crianças que receberão presentes.  

 

Evergreen Bushy é o inventor da máquina que 

faz brinquedos. 

Pepper Minstix é o guardião do segredo de onde 

está localizada a Aldeia de Santa Claus. 

 

Sugarplum Mary, conhecida como Maria do 

Natal, é assistente do Papai Noel e ajuda na 

cozinha, preparando milhares de refeições todos 

os dias para os elfos. 
 

Wunorse Openslae, projetou o trenó do Papai 

Noel e é o responsável pela sua manutenção. Ele 

também cuida das renas e acredita-se que o seu 

trenó alcança velocidades mais rápidas do que as 

luzes da árvore de Natal. 

 

E há muitos outros elfos com nomes estranhos 

para nós, como: Askasleikir, Bjugnakraekir, 

Faldafeykir, Gattathefur, Giljagaur, Gluggagaegir, 

Ketkrokur, Kertasnikir, Pottasleikir, Skyrjarmur, 

Stekkjarstaur, Stufur, Thvorusleikir, Baggalútur, 
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Bjalmans Barnid, Bjalminn Sjalfur, Bitahaengir, 

Frodusleikir, Laekjaraegir, Raudur, Redda, 

Sledda, Steingrimur, Syrjusleikir, Tifill e Tutur. 

 

Jesus se transformou em um andarilho, vestindo 

roupas simples e caminhava pelas avenidas e 

ruas de  São Paulo.  

 

Da mesma forma, agiram os seus arcanjos em 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. 

 

Jesus estava encantado como os homens haviam 

se preparados para celebrar o seu aniversário! 

Mas, logo Jesus sentiu que algo acontecia e que 

não esperava. Ele não via sua imagem em 

nenhum lugar. Ao meio das luzes e decorações, 

ele viu sempre a presença de Papai Noel, das 

renas, do trenó.  

 

Em alguns lugares, viu decorações com muita 

neve, apesar do calor que fazia nestas cidades. 

Mas, não via nem uma imagem sua, nem uma 

referência ao seu aniversário. Em outros lugares, 
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viu a reprodução de seu nascimento na 

manjedoura em forma de presépios. 

 

Foi quando Jesus entrou em um luxuoso 

shopping e viu o famoso Papai Noel sentado em 

uma grande cadeira, rodeados de crianças 

sorrindo e felizes.  

 

Mas, antes, os seguranças do Shopping tentaram 

impedir a entrada de Jesus, achando que ele 

estava lá para pedir esmolas e incomodar os 

clientes. Jesus olhou para cada um deles com um 

olhar profundo e sereno, demoradamente.  

 

Em seguida, os seguranças mudaram de ideia e 

viram que aquele homem se tratava de uma 

pessoa boa e seu olhar brilhava como o olhar de 

um anjo, apesar de suas roupas simples e 

maltrapilhas.  

 

Assim, permitiram sua entrada.  

 

Ao ver aquele homem parado à sua frente, Papai 

Noel perguntou: 
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- Meu bom homem! Quem é o senhor? Em 

que posso ajudá-lo? 

 

- Eu sou um homem muito agradecido por 

tudo o que fazeis para a felicidade de minhas 

crianças! Disse Jesus. 

 

- Muito obrigado! Mas, onde estão suas 

crianças? Elas já entregaram os seus pedidos de 

presentes de Natal para mim? Respondeu Papai 

Noel. 

 

- Minhas crianças estão em todos os lugares. 

Muitas entegaram seus pedidos de presentes 

natalinos sim! Mas, milhões delas não! Elas não 

têm acesso ao Papai Noel! Respondeu Jesus. 

 

- Que pena! Isto realmente é um grande 

problema social! Respondeu Papai Noel. 

 

- Talvez, mais uma questão de falta de 

generosidade, de coração gentil e egoísmo dos 

homens! Respondeu Jesus. 

. 
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- E que as crianças mais pedem para o Natal, 

senhor? Perguntou Jesus. 

 

- Brinquedos! Muitos brinquedos! Algumas 

chegam a pedir comida. Mas, a maioria delas 

quer brinquedos! Respondeu Papai Noel. 

 

- E, Papai Noel, elas sabem por que existe o 

Natal? Ou seja, o que é o Natal para elas? Quis 

saber Jesus. 

 

- Ah! Isto elas sabem muito bem! O Natal 

para a maioria delas, é a data de ganhar muitos 

brinquedos e comer muitas comidas gostosas! 

Respondeu Papai Noel rindo: “Ho, ho, ho!”.  

 

- E o senhor, Papai Noel. O senhor sabe o 

que é o Natal? Ou seja, o que é comemorado no 

Natal? Perguntou Jesus. 

 

- Certamente que sim, senhor! O Natal é a 

data em que Jesus Cristo nasceu e, neste dia, se 

comemora o nascimento do menino Jesus, em 

Belém! Respondeu Papai Noel acertadamente. 
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E ele completou: 

 

- E para mim, é uma data muito boa! Eu sou 

convidado para receber as crianças em vários 

lugares e, assim, posso ter um melhor Natal! Ho, 

ho, ho!  

 

- Muito bem, muito bem! Disse Jesus, 

caminhando e se afastando. Ele tinha muitos 

lugares, ainda, para visitar. 

 

Em uma vitrine de uma loja de material 

religioso, ele viu e achou graça de um cartaz que 

mostrava que o aniversariante era esquecido por 

todos e quem brilhava no Natal era o seu 

admirado amigo Papai Noel. 

 

Mas, Jesus não sabia o que era tristeza, 

tampouco tinha ciúmes de Papai Noel. Ao 

contrário, era agradecido a ele. De certa forma, 

ele representava um ato de amor.  

 

Jesus estava acostumado a ouvir emoções, 

sentimentos e relatos de alegria e tristeza, paz e 
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guerra, amor e ódio, saúde e doenças, harmonia 

e violência, entre tantas outros assuntos. nas 

orações e preces dos homens.  

 

Ao voltar no dia seguinte ao mesmo lugar, Jesus 

encontrou a cadeira do Papai Noel vazia e uma 

fila de crianças, portando cartinhas em suas 

mãos, aguardavam tristes e desoladas.  

 

Não era certeza se Papai Noel viria ou não 

naquela tarde. A informação é que ele estava 

muito doente, com febre e acamado. Talvez, 

uma séria virose tivessse tirado Papai Noel do 

cenário do Natal. 

 

Alguns segundos depois, Jesus batia à porta do 

Papai Noel. Uma senhora já idosa abriu a porta 

e perguntou: 

 

- Quem é o senhor? Quer alguma coisa, 

como água ou comida? 

 

- Não, minha bondosa senhora. Eu apenas 

vim visitar o meu amigo Papai Noel. Diga-lhe 
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que é o andarilho que conversou com ele ontem 

no shopping. Respondeu Jesus. 

 

Após alguns instantes, a idosa senhora voltou, 

pedindo para Jesus entrar. 

 

- O que você faz aqui, senhor? Como 

descobriu minha casa? Perguntou Papai Noel 

com a voz baixa e mostrando estar muito fraco. 

 

- Eu vim apenas tocar sua testa e fazer uma 

oração! Há muitas crianças aguardando o seu 

retorno para entregar-lhe suas cartinhas! 

Respondeu Jesus. 

 

Após tocar na testa ardente de febre de Papai 

Noel, Jesus simplesmente disse: 

 

- Agora, levanta-te! Você está curado! 

 

Papai Noel, imediatamente, sentiu-se bem e 

disposto. Sua dedicada esposa confirmou que a 

doença não o abatia mais.  

. 
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Ele vestiu seus trajes de Papai Noel rapidamente, 

tomando o rumo do shopping, onde uma 

cadeira enorme vermelha e uma fila de crianças 

o aguardavam. 

 

Papai Noel teve tempo ainda de perguntar: 

 

- O senhor é  um curandeiro? 

 

- Bem, se curar muitas pessoas de todos os 

tipos de males da alma e do corpo, eu posso 

dizer que sou um curandeiro, sim! 

 

Jesus se retirou misteriosa e rapidamente da 

mesma forma como chegou. Ao chegar ao 

shopping, as crianças já estavam desanimadas 

pela longa espera do Papai Noel e começavam a 

se retirar quando ouviram o soar de sinos e o 

famoso riso de Papai Noel: “Ho, ho, ho!”. 

 

E todas voltaram contentes para a fila. O bom 

velhinho estava de volta para cumprir mais uma 

missão neste Natal. 

. 
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Nas vésperas de Natal, Jesus visitou um bairro 

onde moravam crianças muito pobres e para 

quem Papai Noel não visitava ou entregava 

presentes.  

 

Conversando com elas, Jesus ouviu de um pobre 

menino de nome Fiote, que ajudava sua mãe nas 

despesas catando latas, papelão e plásticos nos 

lixos das casas: 

 

-  Eu admiro muito as crianças que ganham 

tantos presentes do Papai Noel. Elas, com 

certeza, devem ser crianças muito boas e 

especiais para ter tanto mérito e reconhecimento 

do Papai Noel! Eu fico pensando e refletindo 

como poderia ser melhor para um dia, também, 

receber um presente do Papai Noel! Ah! Eu 

ando tanto atrás de catar lixo que, talvez, Papai 

Noel me procura e não me encontra! 

 

Jesus acariciou sua cabeça e o abraçou, dizendo: 

. 
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-  Meu filho! Mas, este Natal será diferente 

para você. O Papai Noel virá visitar todas as 

crianças pobres desta comunidade! 

 

Naquela noite, antes de partir de volta aos céus, 

Jesus se vestiu de Papai Noel e com um saco, 

onde havia somente um brinquedo, bateu de 

porta em porta das casas da favela. 

 

Logo a notícia se espalhou pela pobre 

comunidade e centenas de crianças cercaram o 

Papai Noel Jesus. 

 

Pacientemente, Jesus atendeu uma a uma, sem 

fazer nenhuma pergunta sobre o nome e a idade 

das crianças. Em seguida, ele colocava as mãos 

no pequeno saco de brinquedo e tirava um 

presente com o nome de cada uma delas e com 

um brinquedo apropriado para a sua idade e de 

acordo com o desejo de cada uma. 

 

-  Nossa! Ganhei o trenzinho que tanto 

queria! Disse um menino. 

. 
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-  E eu, a boneca que fala e anda que eu 

sonhava ganhar! Disse uma menina. 

 

As crianças logo perceberam que um saco tão 

pequeno não poderia caber tantos brinquedos, 

eram centenas deles e questionaram o misterioso 

Papai Noel: 

 

-  O senhor é mágico? Perguntou uma delas. 

 

-  O senhor é muito magro para ser Papai 

Noel! Perguntou outra. 

 

-  Mágico? Talvez, digamos que sim! Eu já 

multipliquei pão e peixes para saciar a fome de 

milhares de pessoas que atravessavam o deserto! 

Respondeu Jesus, rindo para as crianças: “Ho, 

ho, ho!”.  

 

-  Sou muito magro? Bem, minha caminhada 

tem sido muito longa há mais de 2000 anos e 

estou sempre com os homens, dividindo com 

eles muitos sacrifícios e sofrimentos! Respondeu 

Jesus, uma vez mais sorrindo para as crianças. 
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E Jesus retirou-se da pobre comunidade. Ao 

voltarem para suas casas com os presentes 

recebidos do santo Papai Noel, as crianças viram 

seus pais surpresos.  

 

-  Filho! Veja! Alguém deixou esta cesta cheia 

de coisas gostosas para o nosso Natal! Isto só 

pode ser um milagre! 

 

-  Mãe! Só pode ser o Papai Noel mágico que 

está aqui! Respondeu o filho. 

 

Quando todos foram para a rua ver uma vez 

mais o misterioso Papai Noel, ele já não estava 

mais. 

 

Antes de partir, Jesus visitou pela última vez seu 

amigo Papai Noel. Ele, ainda, estava no 

shopping. E Jesus lhe pediu: 

 

-  Meu querido e aliado amigo! Posso pedir, 

também, um presente para o Papai Noel? 

. 
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-  Certamente que sim, senhor! Sou-lhe grato 

por ter me curado em um dia tão importante. 

Respondeu Papai Noel. 

 

-  Eu peço que ao receber cada criança e ao 

pegar suas cartinhas, simplesmente lembre a 

cada criança o seguinte: “Não se esqueça de que 

amanhã vamos comemorar o nascimento do 

menino Jesus, filho de Deus!”. Simplesmente 

isto. Este é o melhor presente de aniversário que 

eu poderia ganhar no meu aniversário! 

 

Papai Noel olhou para Jesus. Viu uma auréola 

luminosa sobre sua cabeça. Seus trajes já não 

eram mais de um maltrapilho.  

 

Jesus olhou para ele, deu-lhe as mãos 

despedindo carinhosamente e levitou deixando o 

shopping rumo aos céus. 

 

Papai Noel estava atônito e pensava: 

. 
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-  Não pode ser! Não pode ser! Com certeza 

é uma alucinação causada pela febre alta que 

tive! Este homem que estava comigo era Jesus! 

 

Era hora de partir. Jesus chamou pelos seus 

arcanjos e, juntos, partiram para os céus, lá 

chegando a menos de 1 segundo.  

 

Papai Noel atendeu ao pedido de Jesus. E, cada 

vez que recebia uma criança e pegava sua 

cartinha, dizia: 

 

-  Não se esqueça de que amanhã é o dia de 

comemorar o nascimento do menino Jesus. Ele 

é o aniversariante que não pode ser esquecido 

no Natal! Ele é o filho de Deus, nosso Pai 

Celeste! 

 

De seu lado, Papai Noel aprendeu que tinha que 

trabalhar junto com Jesus e, de sua parte, Jesus 

abençoava o trabalho de Papai Noel.  Eles se 

tornaram grandes amigos e parceiros para as 

festas natalinas! 

. 
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Papai Noel passou a educar as crianças sobre a 

verdadeira razão do Natal, ressaltando a 

importância desta data para que não seja 

esquecido o aniversariante – o menino Jesus! 

 

Jesus deixou, ainda, três orações para que Papai 

Noel as distribuísse às crianças, a cada pedido 

feito nas vésperas do Natal, dizendo: 

 

- Querido Papai Noel, distribua estas três 

orações importantes para que as crianças possam 

se conectar comigo e com minha mãe Maria, 

todas as vezes que quiserem agradecer pelas 

benções recebidas em vida ou quiserem 

compartilhar conosco seus sofrimentos, dores, 

doenças, preocupações, aflições e sonhos.  

 

- Nos céus não nos comunicamos por 

Internet, telefone celular, facebook, twitter, 

instagram, whatsapp e outros meios utilizados no 

mundo temporal. A única forma dos homens e 

crianças se comunicarem com Deus Pai, comigo, 

com meus pais Santa Maria e São José, com os 
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demais santos e com os arcanjos e anjos, é 

através da fé e de orações! Explicou Jesus. 

 

- E, por fim, diga às crianças que, quanto 

maior a fé, maior será o sinal da transmissão e 

melhor será a conexão conosco! Concluiu Jesus, 

na certeza de que as crianças de hoje entendem 

melhor esta linguagem. 
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E reforçando o que Jesus pedira, o Papa 

Francisco enviou ao Papai Noel e a todos os 

homens, mulheres e crianças a seguinte 

mensagem de Natal, no dia 18 de dezembro de 

2014: 

 

O Natal costuma ser sempre uma 
ruidosa festa. Entretanto se faz 
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necessário o silêncio, para que se 
consiga ouvir a voz do Amor. 
 

Natal é você, quando se dispõe, todos os 
dias, a renascer e deixar que Deus 
penetre em sua alma. 
 

O pinheiro de Natal é você, quando com 
sua força, resiste aos ventos e 
dificuldades da vida. 
. 

Você é a decoração de Natal, quando 
suas virtudes são cores que enfeitam sua 
vida. 
 

Você é o sino de Natal, quando chama, 
congrega, reúne. 
. 
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A luz de Natal é você quando com uma 
vida de bondade, paciência, alegria e 
generosidade consegue ser luz a 
iluminar o caminho dos outros. 
 

Você é o anjo do Natal quando 
consegue entoar e cantar sua mensagem 
de paz, justiça e de amor. 
 

A estrela-guia do Natal é você, quando 
consegue levar alguém, ao encontro do 
Senhor. 
 

Você será os Reis Magos quando 
conseguir dar, de presente, o melhor de 
si, indistintamente a todos. 
. 
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A música de Natal é você, quando 
consegue também sua harmonia 
interior. 
 

O presente de Natal é você, quando 
consegue comportar-se como verdadeiro 
amigo e irmão de qualquer ser humano. 
 

O cartão de Natal é você, quando a 
bondade está escrita no gesto de amor, 
de suas mãos. 
 
Você será os “votos de Feliz Natal” 
quando perdoar, restabelecendo de novo, 
a paz, mesmo a custo de seu próprio 
sacrifício. 
. 
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A ceia de Natal é você, quando sacia 
de pão e esperança, qualquer carente ao 
seu lado. 
 

Você é a noite de Natal quando 
consciente, humilde, longe de ruídos e de 
grandes celebrações, em silêncio recebe 
o Salvador do Mundo. 
 
Um muito Feliz Natal a todos que 
procuram assemelhar-se com esse 
Natal. 
 

Papa Francisco 
 

De volta aos céus no dia de Natal, Jesus 

conversou com os arcanjos São Gabriel, São 

Miguel e São Rafael sobre o que viu e o que 

sentiu em sua rápida viagem ao mundo temporal 

dos homens. E pediu a eles que, igualmente, 



O dia em que Jesus visitou as crianças no Natal, por João José da Costa 

 

 
[ 50 ] 

fizessem seus comentários sobre suas visitas e 

como sentiram o espírito de Natal entre os 

homens, as mulheres e as crianças. 

 

E os comentários dos arcanjos foram 

semelhantes: 

 

- Vi emocionantes demonstrações de fé e 

legítimas comemorações ao seu aniversário, 

Senhor! As igrejas estavam lotadas de fieis e 

muitas casas reproduziram em presépios o 

momento de seu nascimento na manjedoura. 

Mas, apesar de todas estas demonstrações, eu 

senti que elas não representavam uma parcela 

importante dos católicos, Senhor. A parcela 

maior foi de católicos comemorando o Natal 

com a preocupação de fartos jantares e 

abudantes bebidas.  

 

- E, o que é pior, eles não educam seus 

filhos quanto à importância e significado da data. 

Assim, a maioria das crianças acham que o Natal 

é a data para se pedir muitos presentes ao amigo 

Papai Noel e elas ignoram que a data é para 
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comemorar o nascimento do menino Jesus, filho 

do Deus Pai, e como isto é e será importante em 

suas vidas.  

 

- Por outro lado, vi muitas crianças fazendo 

doações de seus brinquedos para crianças 

pobres, vi papais e mamães, igualmente, 

distribuindo brinquedos e alimentos na noite de 

Natal às crianças pobres. E estas crianças, 

homens e mulheres faziam isto em sua 

homenagem, Senhor, tocadas que estavam pelo 

Espírio Santo. 

 

- Presenciei em muitas famílias orações de 

agradecimentos pelas graças e bençãos oferecidas 

no ano que estava prestes a terminar. Mas, esta 

cena, infelizmente, podia ser vista em muitos 

poucos lares, Senhor. Na maioria das casas o 

ambiente era de festas sem nenhum espírito 

genuíno de Natal, com comilanças e bebidas à 

vontade. Em quase nenhuma das casas pude ver 

pessoas pobres sendo convidadas para 

compartilhar o jantar de Natal. 

. 
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- Mas, há muitos homens, mulheres e 

crianças que se voltam, pelo menos nesta data, 

aos pobres, em especial, às crianças, 

patrocinando visitas de Papai Noel às 

comunidades pobres. Mas, mesmo neste caso, 

não vimos muitas iniciativas de mostrar que a 

data se referia ao nascimento do menino Jesus. 

Parece que o lado material está fortemente 

ganhando espaço em detrimento do lado 

espiritual do Natal! 

 

- Na madrugada pude perceber que homens 

e crianças simples vasculhavam os lixos das casas 

à procura de material reciclável e consideravam 

o Natal a melhor época do ano para coletar 

papel, papelão, latas de alumínio e garrafas de 

vidro. Para estes miseráveis, esta era a melhor 

parte do Natal, enquanto no interior de muitas 

casas, o luxo e o excessos dominavam o 

ambiente. 

 

- Fiquei feliz quando visitei orfanatos, asilos, 

hospitais e outros centros sociais e pude 

constatar que muitos católicos preferiram dividar 
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o jantar e as celebrações com crianças órfãs, 

pessoas doentes, idosos desamparados.  

 

Em dado momento, Jesus interrompeu os 

relatos dos arcanjos: 

 

- Meus fieis arcanjos. Já bastam estes 

comentários. Eles não são e nunca foram 

novidades para mim! Eu e meu Pai sabemos o 

que acontece no mundo dos homens. Sabemos e 

vemos todas as coisas. Os segredos de cada 

coração. Nossos olhos estão em todos os lugares, 

contemplando o que se faz de bem e de mal. 

Estamos juntos em todos os caminhos que os 

homens percorrem e nada fica encoberto de 

nossos olhares.  

 

- Mas, eu tive um com encontro com Papai 

Noel. Ele, apesar de fazer parte do mundo 

material dos homens, não deixa de ser um aliado 

nosso no amor às crianças. Por isso, merece 

nosso respeito e benção. E ele atenderá os 

pedidos que fiz, como presente de aniversário, 

com certeza! 
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- Pedidos, Senhor! O que o Senhor e Mestre 

de todos os homens, filho do Deus Pai criador 

de todo o Universo, dependeria de ser atendido 

pelo Papai Noel? Quiseram saber os arcanjos. 

 

Jesus deu um leve sorriso após a pergunta e com 

seu ar sereno, olhos iluminados, respondeu: 

 

- Estamos comemorando mais um 

aniversário meu. E Deus Pai me enviou ao 

mundo dos homens para deixar um testamento 

que pudesse ser o guia espiritual para uma vida 

em paz e de fé e para a salvação eterna aos 

homens que o seguirem. Quem seguir os 

mandamentos permanecerá em Deus e Deus 

nele. E um dos alvos deste testamento são as 

ovelhas perdidas, as desgarradas, as aleijadas, as 

enfermas. Como Pastor, cabe a mim e a Deus 

Pai, cuidar de nossas ovelhas, resgatá-las, curá-

las. E uma das formas para se fazer isto é no 

Natal, resgatando os verdadeiros valores 

espirituais e a celebração do meu nascimento 

como inspiração para a leitura e seguimento do 

testamento que Deus Pai me fez transmitir, é 
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motivar a colaboração do Papai Noel! Foi o que 

eu fiz! 

 

- E esta foi a razão pela qual me ajoelhei 

perante o Papai Noel e fiz, também, o pedido 

para um presente no meu próximo aniversário! 

Finalizou Jesus. Dos céus estarei observando se 

Papai Noel me reservou ou não este presente! 

Finalizou Jesus, com seu sorriso sereno e olhos 

que transmitiam paz, como sempre. 

 

E os fieis arcanjos responderam a uma só voz: 

Amém! 

 
(Amém, palavra hebraica que quer dizer: ‘assim seja’). 

 

FIM 

 


