
 

 

 

  

Era uma vez, uma cidade chamada Natalícia, situada nas terras frias do 

norte de Europa, pequena mas muito bonita. Nesta cidade, todos tinham um 

espírito de solidariedade, não se importavam com os presentes, mas sim com 

que a família se reunisse. Todos gostavam de se juntar em família para 

momentos inesquecíveis. Todos não: quase todos! Havia uma casa na qual 

habitava um casal pobre chegado há pouco. Chegaram lá vindos de um país 

longínquo. Tiveram de deixar casa, família e amigos para fugir à guerra. 

Encontraram esta casa abandonada que lhes servia de refúgio. 

Em dezembro, quando chegavam as primeiras neves, todos começavam 

a preparar-se para o Natal. As luzes iluminavam as casas todas. Todas não, 

quase todas! Passado algum tempo, uma das famílias, ao passar à frente do 

abrigo de fortuna, ouviu falar e deu fé que morava lá alguém, embora a casa 

não estivesse iluminada. Foram lá espreitar. Foi então que repararam que vivia 



lá o casal em péssimas condições. Decidiram convidá-los para jantarem com 

eles. Os hospedeiros eram repórteres. Cada casal estava a contar a história 

deles. E qual não foi o espanto quando eles descobriram que já se tinham 

encontrado durante a guerra no país dos exilados. Dois anos antes, quando 

fizera uma reportagem sobre este conflito, o casal de jornalistas tinha sido 

alvejado. Por sorte, um casal de médicos curou-os. Mas nunca mais se 

tornaram a encontrar.  

Os repórteres resolveram convidar este casal para ficar lá em casa 

durante alguns dias. Mas como não os podiam ter para sempre em casa, 

decidiram contar a história deste casal no jornal. Muita gente ficou comovida e 

foi então que se deu o milagre de Natal. Sem que o casal soubesse, 

renovaram-lhes toda a casa e deram-lhes mais conforto. Quando o casal 

regressou a casa, viu a transformação que a casa tinha sofrido. Nunca tinham 

pensado ficar novamente tão felizes. Mesmo não sendo pessoas crentes em 

Deus, virados um para outro, chorando,  disseram: 

  - Afinal para nós também é Natal! 
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