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Estavam todos na sala de jantar, no maior alvoroço.
Seu Oscar arrumou o biombo que serviria de 

manjedoura e verifi cou a palha do bercinho.
Enquanto vovó Ana colocava “Noite feliz” na 

vitrola antiga, a molecada pulava em volta da mesa, 
pegando os docinhos da ceia de Natal. Dona Lúcia 
esperava que desse certo a encenação que tinham 
preparado para dali a pouco. Já estavam quase 
todos vestidos a caráter.

— Que tal vocês fi carem um pouco lá na frente
da casa? — sugeriu dona Lúcia. — De repente 

o Papai Noel passa correndo... deixa umas 
lembrancinhas...

O corre-corre foi total. Em um segundo não fi cou 
mais nenhuma criança na sala.
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— Eu não disse? Papai Noel é sempre uma palavra mágica! 
Vamos, precisamos terminar de montar o cenário! Cadê as 
roupas dos Reis Magos?

— Estão aqui. — Vovô João chamou o sobrinho: — Plínio, é 
melhor você ir colocando a roupa. Nós seremos os Reis Magos. 
As caixinhas com “ouro”, “incenso” e “mirra” já estão atrás da 
manjedoura, pra facilitar.

Plínio foi ao quarto para se trocar. Já tinha sido Rei Mago 
outras vezes. Tirou a roupa e vestiu o camisolão 
comprido, amarrou na cintura o cinto feito de corda, 
trocou o sapato pelas sandálias de couro e desceu.

Um tio cuidava do som, o outro, das cadeiras. 
As tias, aflitas, tinham se incumbido da confecção das 
roupas e seriam a plateia. As crianças se dividiam entre 
pastores de ovelhas e anjos. Prontos para começar, 

dona Lúcia chamou todo mundo de volta à sala:
— Vamos, crianças... quem sabe o Papai Noel não 

aparece depois do nosso teatro!
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Cláudia era “Maria” e Fábio era “José”. A sala, deixada 
às escuras, foi iluminada por um “anjo”. Era Paula, que 
tinha uma estrela dourada na testa e segurava uma grande 
vela. “Anjos menores”, segurando velas, ficaram ao seu 
redor.

Em voz alta, Paula contou aos pastores a boa nova: 
enrolado em panos, numa manjedoura em Belém, o menino 
Jesus havia nascido.

Os “pastores” foram depressa encontrar Maria, José 
e o menino Jesus, que estava deitado na manjedoura.

Os Reis Magos — vovô João, Plínio e Oscar — também 
foram adorar o menino Jesus. Levaram ouro, incenso, 
mirra e se ajoelharam. Maria e José olhavam para o bebê 
de borracha que estava no bercinho de palha.
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