
Natal: tempo de amor 

 

Antes do nascer do sol, Lourenço já estava acordado. Na realidade, quase não dormiu 

nada durante a noite inteira. Como sempre, os fantasmas do passado atormentaram-no. Contudo, 

hoje era um dia diferente e ele pressentia-o. Além de estar muito frio e vento, um manto branco 

cobria toda a paisagem. Era Natal, tempo de reconciliação, confraternização e solidariedade. 

 De repende, uma força superior atraiu-o até um lugar sagrado, no qual, já não entrava, 

desde a morte da sua mulher, Matilde. Esta era a sua melhor amiga e a razão do seu viver. 

Partira na flor da idade, vítima de uma doença incurável. Lourenço carregava todos os dias a 

culpa desta tragédia, uma vez que nunca levara a sério as suas preocupações e receios. Deste 

modo, a doença alastrou-se rapidamente e o diagnóstico foi tardio. 

Após a morte da sua esposa, revoltou-se contra tudo e contra todos, incluindo  a força 

divina. No entanto, no silêncio daquele local, sentiu necessidade de se reconciliar com ela. De 

seguida, regressou ao seu modesto lar, reencaminhando o gado ao celeiro. Ao realizar esta  

simples tarefa, sentiu-se observado, mas pensou ser impressão sua. 

Ao abrir a porta da sua casa, quase não precisou de chave, um simples empurrão foi o 

suficiente, ficou perplexo com o que observou. Tratava-se de Matilde, mais bela do que nunca. 

Não conseguia acreditar no que via, seria fruto da sua imaginação ou estaria ela na sua 

presença? 

Aproximou-se devagar, mas quando a abraçou, agarrou-a com toda a sua força, com 

medo de a voltar a perder. 

- Não te preocupes, não vou a lado nenhum – disse ela docemente. 

- Espero bem que não. Tive tantas saudades tuas – murmurou ele com os olhos repletos 

de água. 

- As saudades foram enormes, mas agora temos todo o tempo do mundo para as 

compensar – afirmou ela. 

O coração de Lourenço palpitava ao rubro e não conseguiu aguentar tanta emoção. 

Apenas teve tempo de pronunciar uma simples frase “amo-te, Matilde” e caiu sob o seu 

regaço... 

Ainda hoje, na aldeia se recorda o amor imensurável deles. Consta-se que a sua 

felicidade se perpetuou eternamente. 

 

 

 Diana Silva Nº9, 8ºB 

EBI Padre Joaquim Flores 


