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Para:

Amanda
Lara Maria

Adam
Gabriel
Skyler
Madison

E para todas as crianças
Por um NATAL com mais

AMOR



Hoje vou recontar
Uma história

De encanto, fé e amor...

Em uma pequena cidade
Chamada Nazaré
Morava Maria

Que amava José

ASSIM NASCEU
JESUS



Certo dia, Maria ficou muito assustada
Quando viu um anjo
Que logo lhe falou:
- Não tenhas medo, eu sou Gabriel
E vim contar-lhe algo
Foi Deus quem me mandou
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- Você terá um filho
E seu nome será Jesus
Ele será o Salvador
Ele trará muita Luz
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Maria contou a José
Que muito alegre ficou
O tempo passou
E junto com Maria, José viajou
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Eles foram a Belém
Por ordem do Imperador
Mas, quando lá chegaram
Não conseguiram lugar
Que pudessem se hospedar
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Foi então que encontraram
Uma pequena estrebaria
E sobre uma cama de palha
Adormeceram José e Maria
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Nesta noite quieta e escura
Algo maravilhoso aconteceu
Foi ali na estrebaria
Que o pequeno Jesus nasceu

9



Muitos anjos avistaram
O nascimento do Salvador
E a mais linda estrela
No céu brilhou com esplendor

(Até os Três Reis Magos
Belchior, Baltasar e Gaspar
Levaram presentes ao menino
Para mostrarem seu amor.)
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E foi assim que Jesus
Começou a espalhar amor
Esta noite é lembrada
Como a noite do Natal
Quando nasceu o Salvador.
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Há muitos anos, quando ainda lecionava para crianças,
reescrevi a história do nascimento de Jesus em versos, que foi
utilizada como recurso pedagógico para muitos trabalhos
interdisciplinares, sobre esta data que é tão comemorada nas
comunidades cristãs em todo o mundo. Com uma turma foi
feita uma encenação dos versos, uma pequena peça teatral,
para ummomento de oração com toda a escola, e ficou lindo.

Fazia muito tempo que eu tentava localizar estes versos,
e os encontrei no ano passado, em meio aos meus antigos
escritos. Então, estes versos transformaram-se em um
pequeno livro que está aqui, disponibilizado para download,
para ser utilizado livremente, desde que mantenha a
originalidade e a autoria.

Esta versão da história em versos conta com imagens
exclusivas do Presépio de Natal confeccionado com
reutilização de materiais pela minha grande amiga e artista
plásticaMaria Helena Bueno.
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