
Um presente misterioso 
 

Era uma vez uma aldeia pequena, silenciosa e tranquila. No inverno, a neve cobria as 

montanhas em volta das casas; tudo era um manto branco naquele lugar. À noite, todos se 

recolhiam em suas casas e a aldeia ficava iluminada pelas luzes do aconchego de cada lar. 

Nessa aldeia, moravam dois amigos, o Tiago e a Matilde, que costumavam, na época 

de Natal, patinar no rio congelado que atravessava a aldeia. Um dia, enquanto patinavam, o 

Tiago caiu por entre o gelo. A Matilde tentou ajudar o Tiago, mas não conseguiu e acabou por 

cair também. Quando submersos, encontraram uma gruta na qual vivia um boneco de neve 

que lhes perguntou: 

- Quem são vocês? Como vieram parar aqui? O que querem? 

- Somos dois amigos, estávamos a brincar no gelo e acabámos por cair. Estamos com 

muito frio e queremos regressar a casa – responderam em coro, assustados. 

- Sabem… eu vivo aqui há milhares de anos, mas sei que o espírito natalício já não é o 

que era - dizia o boneco triste e melancólico. Por isso, assim como eu preciso que me ajudem 

a repor a verdadeira mensagem de Natal, vocês também necessitam de mim para sair daqui. 

E, é nesse sentido que vou dar-vos uma missão. 

- Uma missão, como assim uma missão? – perguntou, intrigado, o Tiago. 

- É fácil! Vão dizer a todas as pessoas que o Pai Natal deixará um presente para cada 

um debaixo da grande árvore do largo da aldeia. Mas só poderão abrir os presentes na noite 

de Natal quando a estrela que está por cima da igreja brilhar mais intensamente. Aceitam a 

missão? 

- Aceitamos! – concordaram os dois sem perceber ainda muito bem o que fazer. 

- Muito bem! Então vão, mas não se esqueçam: os presentes não podem ser abertos 

antes da estrela brilhar ou pode acontecer uma desgraça!- recomendou. 

Então, o boneco chamou os seus amigos castores para os levar de volta à superfície. 

No regresso à aldeia, os dois falaram e chegaram à conclusão de que iriam pôr cartas 

na caixa do correio das pessoas para as convidar para uma reunião na noite de consoada. A 

carta dizia: “Devem ir ao largo da aldeia na véspera de Natal, pois todos terão lá um presente à 

espera, mas têm de aguardar que a estrela da igreja brilhe intensamente para poderem abrir os 

presentes”. 

No tão esperado dia, a Matilde e o Tiago foram para o largo receber todas as pessoas. 

 Esperavam… esperavam, nada acontecia. Eram onze horas… e a estrela ainda não 

brilhava e assim ninguém podia abrir o seu presente colocado debaixo da grande árvore. 

Quando soaram as doze badaladas, no sino da igreja, a estrela continuava sem brilho. 

Então, enquanto esperavam, resolveram festejar ali mesmo o Natal. Jogaram dominó, jogaram 

às cartas, cantaram músicas de Natal à volta duma grande fogueira que ali fizeram. Foi uma 



noite misteriosa, de expectativa, mas também de muita alegria e convívio. A estrela continuava 

sem brilhar e a noite de Natal ia passando num clima de festa e partilha. 

Ao fim de muito tempo, as pessoas já cansadas decidiram abrir os presentes. Cada 

uma ia abrindo cuidadosamente o seu embrulho. 

_O meu está vazio! - disse a Matilde. 

- Também o meu! – exclamou o Tiago. 

Todos iam abrindo com surpresa, verificando que os embrulhos não passavam de uma 

caixa vazia. 

A sensação das pessoas da aldeia foi de espanto, no entanto, nesse Natal todos foram 

embora felizes e satisfeitos pela amizade conquistada entre todos.  

Nessa noite, de madrugada, as luzes das casas brilhavam mais do que o habitual. 
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