
A Magia do Natal!!! 

 

Era uma vez, um menino de olhos castanhos e cabelo escuro, sorriso no rosto e andar 

contente, tinha oito anos, chamava-se Diogo e estava imensamente feliz porque hoje 

era o dia mais importante do ano, 24 de dezembro… vésperas de Natal! 

Era neste dia que a casa do Diogo se transformava em alegrias, gargalhadas e 

conversas descontraídas. Pela tarde começavam a chegar os convidados, avós, tios, 

primos, … tanta gente que o Diogo amava. Como não seria um dia fantástico? 

Depois de um jantar repleto de comida na mesa, conversas partilhadas e histórias 

contadas, chegava a esperada hora de abrir presentes…. A família reunia-se na sala, 

onde estavam a árvore de Natal e o Presépio, lá foram ficando os imensos presentes 

da família, que agora se começavam a abrir em grande entusiasmo. 

O Diogo abriu presentes e mais presentes… uns e outros… todos fantásticos… tão feliz 

que estava o Diogo! 

Embora a noite fosse mais longa, Ana, a mãe do Diogo acabou por enviá-lo direitinho 

para a cama, na manhã seguinte iria receber o seu melhor amigo, em casa, para 

brincar….  

Era já noite longa, quando a mãe do Diogo escutou uns barulhos estranhos vindos da 

sala… Para verificar o que se estava a passar, foi espreitar com cuidado. Lá estava o 

Diogo em enorme concentração a embrulhar, de novo, alguns presentes que tinha 

acabado de receber… 

_ Mas que está ele a fazer? Será que o Diogo não gostou dos presentes??? Pensou a 

mãe… mas continuou a observar. _Está a embrulhar o pijama fofinho e quentinho… 

pensei que lhe servisse!!! Também já embrulhou uma caixa de bombons… e o conjunto 

de legos que ele tanto adora…. Como é possível!!!???_ Pensou a mãe, já a ficar 

chateada. _ Amanhã, quando o amigo se for embora vou ter uma conversa muito séria 

com ele, não há motivo nenhum para não querer tais presentes… 

A noite deu lugar ao dia e, à hora marcada o Afonso tocou à campainha. 

_ Olá Afonso! O teu amigo Diogo ainda não acordou, parece que teve uma noite muito 

longa!!! _disse a mãe. 

_ Olá Sra. Ana! _ Respondeu o Afonso! 

_ Olá Afonso!!! Anda para a sala brincar. _ disse o Diogo, todo apressado e ainda a 

calçar-se. 



_ Muito bem, afinal acordaste! Replicou a mãe. _Vou buscar-te uma caneca de leite.    

Quando a mãe do Diogo voltou para a sala escutou a conversa entre eles e ficou 

atenta: 

_ Ainda tens presentes embrulhados! _ disse o Afonso! 

_ Sim… Esses são para ti! _ Afirmou o Diogo! _ Força, podes abrir… O Pai Natal não 

teve tempo de ir a tua casa e pediu para deixar estes aqui…. 

_ A sério??? _ Perguntou o Afonso com um sorriso maravilhoso. 

Ao ouvir tal conversa a Ana ficou a refletir… Lembra-se perfeitamente que o Afonso 

tem uma família humilde, com poucos recursos e o Afonso tem mais quatro irmãos. 

Certamente, que ele não recebeu tantos presentes como o Diogo… talvez nem tenha 

recebido nenhum… 

Agora tudo fazia sentido: O Diogo queria apenas partilhar os seus presentes com o seu 

melhor amigo, mas queria manter a Magia do Natal!!!!    
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