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Natal recorda o Nascimento de alguém. 
Mas o Natal especial foi o de Jesus em Belém! 
O Menino sendo rico, nasceu pobre, e trouxe com Ele uma força 
que revolucionou o Mundo até aos dias de hoje! 
Ele é o Sol que ilumina e enche de Paz e ternura a todos quantos 
Lhe abrem o coração. 
Aconteceu comigo, senti-me atraída por este Jesus e não mais me 
desliguei deste Amor Divino Humanizado. Quando sinto a Sua 
presença, parece que (me) queima o peito, é uma sensação que me 
eleva ao Altíssimo! 
Que belo seria que a Humanidade vivesse o verdadeiro Natal, 
deixando-se conduzir por este Sol Divino. 
Peço a Deus que continue a Nascer e Renascer, no coração da 
Humanidade, para que todos os dias seja Natal cheio de Esperança 
num Mundo melhor. 
Feliz Natal! 

 
Rosa Ribeiro 
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É Natal 

 
Que a magia do NATAL 
Esteja sempre presente 

Que minimize a dor
De quem está ausente 
Que à mesa não falte 
O bacalhau e o pão 

Que haja saúde 
E amor no coração 
O meu maior desejo 

É que vivam o natal com alegria 
Percebam o espírito natalício 
Partilhando...com harmonia.

 
20/10/2008 
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Natal aconteceu 
 

 
 

       Hoje Deus 
   cumpriu a promessa 

de um Salvador. 
Vem depressa 

salvar os filhos teus, 
Jesus, nosso Senhor. 
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Quadras soltas I* 
 

Grande dia de Natal, 
Grande sonho e grande luz, 

Não há outro igual, 
Nascimento de Jesus. 

 

Há pinheiros enfeitados, 
Muitos presépios a brilhar, 

Presépios engalanados, 
Com sininhos a tocar. 

 

Há festa nas nossas casas, 
Saltitam balões no ar, 

E o bacalhau nas brasas, 
E brasas a crepitar. 

 

O bolo-rei tão fofinho!... 
Rabanadas e filhós, 

São miminhos do Menino, 
Presentes p’ra todos nós. 

 

Aletria tão branquinha, 
Como a neve dos caminhos 

E a abóbora menina, 
Em deliciosos bolinhos. 
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Recordação 
 

Numa véspera de Natal, 
A noite estava estrelada… 
E um grupo de cantores, 
Tornou-a muito animada! 

 
Cantavam ao Deus Menino, 
Belas canções de embalar… 
Pois dentro de poucas horas,  

O iriam visitar! 
 

Também traziam saquinhos, 
P’ra recolher as ofertas 

Havia sempre uns miminhos, 
P´ra alegrar suas conversas!... 

 
E iam caminhando, 

Sempre muito sorridentes… 
Embora com muito frio, 

Que até batiam os dentes!... 
 
 

 
 


