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SABOR E CHEIRO A NATAL
Num frio entardecer de inverno,
regressando após um dia de trabalho,
tive a sorte de encontrar um assento livre no
autocarro cheio de pessoas cansadas e ansiosas por chegar a casa. No banco da frente, um
homem com roupa gasta e mãos calosas apertava
um pequeno embrulho. Um trabalhador, pensei, que
vem das obras ou dum emprego qualquer na Câmara
da cidade. Ou talvez um de tantos “sem-abrigo” que se
alastram pelos cantos das praças ou à porta das igrejas.
Devo ter olhado insistentemente para aquelas mãos
que eram todo um repertório de trabalho e de pobreza.
O meu cansaço não era nada ao pé do que o bendito
homem teria aguentado o dia inteiro.
– Quer uma? – e pôs diante de mim um rolo aberto
de jornal onde jaziam cinco ou seis castanhas –. Acabo
de as comprar na Praça da Figueira, estão quentinhas,
e vão-lhe cair bem, porque o senhor também deve ter
rapado frio à espera do autocarro.
Disse-lhe obrigado, olhando-o bem na cara – até ali
tínhamos viajado como manda a regra, olhos baixos, um
em frente do outro. E peguei numa castanha. Esperou
com a palma da mão estendida para recolher a casca,
como se faz com as crianças quando se lhes oferece um

rebuçado. Em chegando à paragem desejei-lhe de todo o coração
uma boa noite. E entrei em casa pensando que alguém me tinha devolvido, multiplicada, a breve atenção que eu prestara às
suas mãos rudes e gretadas.
Já lá vão uns anos, mas o cheiro inconfundível das castanhas continua a trazer-me à lembrança
aquele bom homem que me deu uma, comprada talvez com os poucos cêntimos que lhe chocalhavam no
bolso.
“Não é preciso ser rico para dar, basta ser bom”, afirmou alguém; eu verifiquei isso mesmo naqueles meninos de São Tomé e Príncipe a quem o Missionário deu
um rebuçado – só um, porque não tinha mais. O rebuçado passou de boca em boca por todos eles, dando cada
qual a sua chupadela. Não seria muito higiénico aquela
prática, mas havia ali autenticidade e sumarento amor.
Depois de tudo, “os pobres evangelizam-nos” –
dizem pessoas que vivem no meio deles e que merecem
crédito.
Quando me lembro daquelas castanhas e daquele
rebuçado, sinto-me transportado para Belém. Anda ali,
na verdade, sabor e cheiro a Natal.
P. Abílio Pina Ribeiro, (CMF)
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O QUE É

“O dia de Natal é a festa do Menino Jesus.
Eu gosto do Menino Jesus e das Irmãs. É um dia de alegria.”

“É o nascimento de Cristo e um dia dedicado

(utente Evangelina da Conceição)

(colaboradora Rosa Oliveira)

“Natal é estar em família,
“Natal é uma época em que sinto mais a presença da alegria do amor de Deus.
onde reine a paz e a alegri
É uma quadra em que se celebra o nascimento de Jesus, e sinto que as pessoas
onde todos sintam o amor
pensam mais uns nos outros, procuram estar mais perto uns dos outros
(colaboradora Fátima Lobo)
e onde o sentimento de partilha e de gratidão transparece nas nossas pequenas
ou grandes ações.”
(colaboradora Helena Agostinho)
“É a paz, alegria, amor, carinho, amizade,
é a celebração do nascimento do menino Jesus e os presente
(utente Rosalina Faria)
“O Natal é Paz, Alegria, Luz e Família.”
(colaboradora Cecília Mendes)

“Paz, Amor e Alegria”
(utente Isabel Canito)

“Natal é pôr luzes no nosso coração,
a luz é a dos anos do Menino Jesus.”
(utente Fátima Henriques)

“Eu gosto do Natal, é o meu amigo Jesus!”
(utente Beatriz Rebelo)

“Natal é Boas Festas, prendas,
festa, abraços e beijinhos”
(utente Josefina Monteiro)

“É a alegria de ajudar as pessoas
que não têm ninguém”
(utente Vanda Batista)

“É o nascimento de Jesus, as prendas,
amor, paz e o reunir a família”
(utente Tatiana Conceição)

“É o nascimento de Jesus e a beleza de uma época única de paz,
alegria e amor entre as famílias”
(utente Albertina Silva)

“Reunir a família para celebra o nascimento do Menino Jesus.
Para além dos presentes, da Ceia, é a altura do ano que nos convida
à União, à Esperança, Paz, Amor e Solidariedade”
(colaboradora Carina Vieira)

“Natal de amor, alegria, empatia, de doação.
Vamos celebrar o nascimento do menino
que para nós nasceu, com um amor sem fronteiras.
É Natal…, feliz Natal.”
(colaboradora Sílvia Cardana)

“É a alegria de ajudar as pessoas que
Natal é paz para as famílias Saúde pa
que não tem amor da família e precis
(utente Vanda Batista)

“Nascimento de Jesus, Amor, U
É partilhar com os outros, com
(utente Elisabete Faria)

“É a paz, alegria, amor, carinho, ami
é a celebração do nascimento do men
(utente Rosalina Faria)

“Natal é a celebração do nascimento de Jesu
vivido em família. É um tempo onde se inte
como o amor, a paz a alegria, a amizade, a u
(colaboradora Rita Lopes)
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“O nascimento do menino Jesus
e o encontro da família”
(utente Alice Coelho)
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“Natal é o nascimento do Menino Jesus e ser assim feliz,
e saber viver com as colegas, com as colaboradoras,
com as irmãs e com os outros.
Em minha casa não festejava o Natal,
eramos pobres! Só a minha mãe é que ia à missa,
eu ia à doutrina.”
(utente Natália Moura)

“Preparar o coração para receber Jesus. É sentir-nos em família com amor e confiança.
É acolhimento, é lembrar-nos que Jesus está connosco sempre e quer –nos alegres,
felizes e em paz. É gratidão e união Natal é não nos esquecermos que a família é sagrada.”
(utente Alice Carapinha)
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União, Gratidão e Felicidade.
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“O Natal é o nascimento do Senhor Jesus
e é a união para todas as famílias.”
(utente Idalina Bento)

“Gosto do dia de Natal porque é festa.
É bom, recebo uma boneca grande e balões”.
(utente Irene Limas)

“O Natal é bom, beija-se o Menino Jesus
e ele dá uma prenda e bolos.
O Menino Jesus é amigo.”
(utente Emília Macieira)

“Para mim um bom Natal
tem de ser com paz, saúde e sossego.”
(utente Emília Oliveira)

“Amor e Família. É nascimento de Jesus
no nosso coração e em todo o mundo.”
(utente Mariana Costa)

“O Natal é todo o ano.
Espero passar este Natal de uma forma maravilhosamente bonita
e espero que o Covid desapareça para sermos todo
mais carinhosamente felizes. ”
(utente Rosa Correia)

“Natal é o Menino Jesus no nosso coração, paz e alegria entre todos.
Lembro-me de fazer a árvore no cantinho do móvel da minha sala
com bolinhas e também fazia o presépio. Na noite de consoada
tínhamos muitos doces que a minha irmã trazia para nós todos.”
(utente Fátima Castro)

“Saúde para aqueles que como eu não têm ninguém.
Ainda bem que vim para a casa (Bom Samaritano),
aqui cuidam de mim.”
(utente Antónia Faria)
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EIS DE NOVO O NATAL
Eis de novo o Natal
o Natal de Belém
o Natal de Jesus

Eis de novo o Natal
de brinquedos e prendas
todo artificial

Eis de novo o Natal
Natal de paz e bem
Natal de amor e luz

Eis de novo o Natal
o Natal de família
e da missa do galo

Eis de novo o Natal
o Natal de Maria
o Natal dos meninos

Eis de novo o Natal
o Natal sem quezília
do rei e do vassalo

Eis de novo o Natal
o Natal da alegria
das canções e dos sinos

Eis de novo o Natal
um Natal de Natais
segundo as tradições

Eis de novo o Natal
o Natal dos doentes
o Natal dos Hospitais

Eis de novo o Natal
pagão, cristão e mais
segundo os corações

Eis de novo o Natal
o Natal dos ausentes
o Natal dos arraiais

Eis de novo o Natal
o natal que só faz-se
se Jesus em ti nasce

Eis de novo o Natal
o Natal das oferendas
Natal comercial

Frei Adelino Pereira (ofm)

Eis de novo o Natal
o Natal que descobre
Jesus no irmão mais pobre.

As meninas, as irmãs
e os colaboradores da casa e creche
Bom Samaritano, desejam um
Feliz e Santo Natal a todos vós,
e um bom Ano Novo de 2022…!
CASA BOM SAMARITANO
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