
Um Natal Diferente 

 

Numa pequena aldeia, afastada da cidade, onde as casas eram poucas e antigas, e onde 

também já eram poucos os habitantes, os que lá viviam dedicavam-se ao trabalho do campo e à 

criação de animais. Nessa aldeia, vivia um menino chamado Joaquim, com os seus pais e a sua 

irmã, bem como os seus avós. 

Num certo dia de inverno, em que estava muito frio e a neve caía, Joaquim não pôde ir 

ajudar os pais e, por esse motivo, ficou com os avós e a irmã em casa, enquanto eles foram levar 

as vacas a pastar, alimentar os outros animais e trabalhar o campo.  

    Joaquim estava já cansado de brincar na neve, fez muitos bonecos com a ajuda de 

Maria, a sua irmã. Maria também já estava entediada por brincar com os seus brinquedos dentro 

de casa, e por isso, pediu à avó que lhe contasse uma linda história de Natal. A avó disse:  

    - Minha querida neta, não conheço histórias sobre o Natal, mas posso falar-te de como 

se vivia o Natal na minha infância.  

- Sabes, disse a avó, - no meu tempo, os meus pais eram muito pobres, havia pouco que 

comer, e não havia dinheiro para comprar presentes nem chocolates. Por essa razão, no Natal 

recebíamos pequenos brinquedos feitos por eles, como carrinhos em madeira, bonecas de trapos, 

piões. Não tínhamos árvore de Natal, fazíamos um pequeno presépio com as imagens de José, 

Maria, a vaca, o burro e claro, o Menino Jesus. Também não havia Pai Natal e os teus bisavós 

contavam que, na noite de 24 de dezembro, o Menino Jesus deixava uma pequena lembrança 

junto da lareira, mas só para os que se tivessem comportado bem. De manhã, quando 

acordávamos, corríamos ansiosos para ver o que nos trouxera o Menino. Era uma grande 

alegria! 

    Entretanto os pais das crianças chegaram a casa. Como ainda era cedo resolveram 

decorar o pinheirinho de Natal. Colocaram bolas, anjinhos, bengalas, sinos, a estrela no topo, 

como é tradição, e por fim, as luzinhas a piscar. 

    Depressa chegou a hora de ir dormir, pois no dia seguinte tinham de acordar muito cedo 

e ir à cidade comprar o bacalhau para comer na noite de consoada, juntamente com os restantes 

membros da família, os tios e os primos. 

    Nessa noite, Joaquim não conseguia dormir, pensando na história que a avó lhes 

contara. Lembrou-se que, nos dias de hoje, ainda existem muitos meninos que são pobres, não 

têm família, não vivem o Natal em família, não têm presentes nem brinquedos. 

    Na manhã seguinte, Joaquim perguntou aos pais se podia oferecer os brinquedos que já 

não usava. Os seus pais ficaram surpreendidos com a pergunta do filho, mas sentiram uma 

enorme felicidade e um grande orgulho pela boa ação do rapaz. 

    Ao chegaram à cidade, levaram os brinquedos e também algumas roupas, a uma  

instituição que acolhia crianças desfavorecidas. Essas crianças ficaram muito felizes e o 



Joaquim sentiu-se muito orgulhoso por ter contribuído para a sua felicidade, e ainda tiveram 

algum tempo para brincarem juntos. 

    Desde então, Joaquim, sempre que já não usava os brinquedos e a roupa já não lhe 

servia, doava às crianças mais pobres, ajudando-as a viverem um Natal mais feliz.  
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