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QUER FALAR COM O AUTOR?

Para falar de qualquer assunto referente a esta publicação ou dúvida e sugestões, entre em contato pelo email:  

ricardo@lengruber.com

| OUTRAS OBRAS Outras obras do autor
Forte como a morte \\

Forte como a morte - estudos bíblicos no livro do Cântico dos Cânticos” foi escrito pelo Pr. Ricardo 
Lengruber Lobosco. Nos estudos aprendemos que o amor leal e generoso vem de Deus e nos leva a Deus.

Até quando, Senhor \\

As linhas que seguem são breves considerações interpretativas sobre o livro de Apocalipse. Não passam de 
anotações e devem ser lidas como tal. É provável que haja lacunas importantes a serem preenchidas e ques-
tões que necessitem de maior detalhamento. O manuscrito foi produzido com objetivo de integrar a coleção 
“Muito prazer, Bíblia!”, uma publicação da 1a Região Eclesiástica da Igreja Metodista para Estudos Bíblicos.

A escola em que (des)acredito \\

O primeiro artigo deste livro é ‘A escola que desejo para o meu filho’. Talvez possamos dizer que este é 
um livro de sonhos, não no sentido de despertar ilusões, mas de desenvolver utopias - o sonho possível.

Jardinagens teológicas\\

Os jovens autores nos brindam com diálogos, cada qual em seu próprio terreno, sonhando o mesmo 
desejo de plantar jardins. Não há perguntas e respostas; provocações e reações. Há, na verdade, diálogo 

de almas.

O incesto nas leis do Levítico\\

O tema que permeia o livro é relacionado à moralidade sexual e ao incesto, às relações familiares e à 
reconstrução do Israel pós-exílico. O autor trabalha sob condução histórico-social e histórico-traditiva, 

além de analisar comparativamente textos bíblicos e textos provenientes da antiga Mesopotâmia.

Ética, Educação e Direitos humanos\\

O presente livro é uma reflexão que relaciona Ética, Educação e Direitos Humanos. Meditações sobre 
o cotidiano dentro e fora das escolas e sobre o “olhar ético” a respeito da vida.

O Dia em que Deus nos visitou\\

Maria estava aflita. Sabia que o tempo estava próximo. O calor que sentia indicava que seu corpo que-
ria descanso. A barriga baixa não deixava mais dúvidas que a criança já se anunciava. Segurou firme nos 

braços de José. Seu olhar denunciava: precisavam de um canto sossegado e mãos experientes para ajudar 
a ter uma boa hora.

Profissão: Professor\\

Reflexões sobre a lida docente, a sala de aula e o universo professoral com seus encantos, limites e desafios.
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Escrevo sobre o Natal movido por uma fé inquieta. Como pode 
um Deus escolher o corpo Humano como sua habitação? Por quê? 
Para quê?

Escrevo como exercício de refl exão, sim; para além disso, porém, 
como cultivo de espiritualidade. Não qualquer espiritualidade: 
uma que ajude a compreender o sentido da vida concreta do ser 
humano, nas suas dores e alegrias, nas suas mazelas e desafi os.

As histórias de Natal são exemplos do que a resistência humana 
pode construir: altares à beira de um abismo.

No Menino daquela manjedoura, em algum sentido, moram 
todos os homens e mulheres.

Desejo Boa Leitura e Feliz Natal!

“Sou um construtor de altares.
construo altares à beira de um abismo
escuro e silencioso.
Eu os construo com poesia e música,
Os fogos que neles acendo iluminam o meu rosto
E me aquecem.
Mas o abismo permanece escuro e silencioso.”

Rubem Alves
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“O Natal é repleto de signifi cados. Um deles foi 
sequestrado pela cultura do consumo que, ao 

invés do Menino Jesus, prefere a fi gura do bom 
velhinho, o Papai Noel, porque é mais apelativo 

para os negócios. O Menino Jesus, ao invés, 
fala da criança interior que carregamos sempre 

dentro de nós, que sente necessidade de ser 
cuidada e quando, já crescida, tem o impulso 

de cuidar. É aquele pedaço do paraíso que não 
foi totalmente perdido, feito de inocência, de 
espontaneidade, de encantamento, de jogo e 
de convivência com os outros sem qualquer 

discriminação.” (L. Boff )

Introdução

|  INTRODUÇÃO

O autor.
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Agora temos um Deus criança e não um Deus, juiz 
severo de nossos atos e da história humana. Que  
alegria interior sentimos quando pensamos que 
seremos julgado por um Deus criança. Mais que 
nos condenar, quer conviver e se entreter conosco 
eternamente.

Leonardo Boff
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O anjo Gabriel
A  H I S T Ó R I A  D E  U M A  N O T Í C I A

Q
uando Gabriel procurava pela casa hu-
milde na cidade de Nazaré, estava apenas 
culminando um desejo há muito planejado 
no coração de Deus. Desde que o mundo 
ainda experimentava sua organização ger-
minal, quando o Criador ainda pincelava 

os primeiros traços da Natureza e dos seres vivos mais 
embrionários, a idéia divina já indicava o termo do Cosmo e 
da História. Porque tudo foi criado por Ele, n´Ele e para Ele!

Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram 
feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. (Jo 1, 2-3).

Qual arquiteto que planeja uma edificação, o Criador 
desejava a coroação do Todo com a marca que fosse Ele 
mesmo. Qual artista que assina com sangue sua tela, ou 
jardineiro que rega com seu próprio suor a terra ainda fofa 
pelo trabalho de suas mãos.

Porque n’Ele foram criadas todas as coisas, no céu e na 
terra, visíveis e invisíveis, (...), por Ele e para Ele tudo foi 
criado. Ele é anterior a todas as coisas e n’Ele tudo subsiste. 
(Col 1, 16-17).

As andanças de Gabriel, até se defrontar com a jovem 
Maria, por outro lado, iniciavam um tempo novo na roda da 
Vida. A hora havia chegado. O tempo madurado. Não havia 

motivos para protelar mais. Kairós!
Na mitologia grega, Kairos (καιρός, “o momento certo” ou 

“oportuno”) é fi lho de Chronos, é o deus do tempo e das es-
tações. Ao tempo existencial os gregos denominavam Kairos 
e acreditavam nele para enfrentar ao cruel tirano Chronos.

A História é menos que a sucessão do tempo. A História 
é a realização do sentido das coisas. Chronos é o relógio 
que, com corda sempre dada, não pára jamais; Kairós é a 
presença oportuna, a experiência que dá sentido. O tempo 
que aceita esperar!

A oportunidade estava posta: o Criador passaria a inte-
grar, de fato e de corpo, sua Criação. Maria era a escolhida, 
porque bem-aventurada, sabia enxergar anjos e ouvir a voz 
de Deus. Coragem e ternura nela se amalgamavam!

Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás 
de conceber no teu seio e dar à luz um fi lho, ao qual porás o 
nome de Jesus. (Lc 1,31)

O ventre de Maria gestava uma criança; como todas, uma 
criança especial e cheia de promessas! Qual criança que 
brinca, estava ela, a criança do ventre de Maria, se alegrando 
na espera do Tempo:

O SENHOR me possuiu no princípio de seus caminhos, 
desde então, e antes de suas obras. Desde a eternidade 
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“Maria, não temas, pois achaste 
graça diante de Deus.”

fui ungida, desde o princípio, antes do começo 
da terra. Quando ainda não havia abismos, fui 
gerada, quando ainda não havia fontes carregadas 
de águas. Antes que os montes se houvessem as-
sentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda 
ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o 
princípio do pó do mundo. Quando ele preparava 
os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte 
sobre a face do abismo; Quando fi rmava as nuvens 
acima, quando fortificava as fontes do abismo, 
Quando fi xava ao mar o seu termo, para que as 
águas não traspassassem o seu mando, quando 
compunha os fundamentos da terra. Então eu 
estava com ele, e era seu arquiteto; era cada dia as 
suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o 
tempo; Regozijando-me no seu mundo habitável e 
enchendo-me de prazer com os fi lhos dos homens. 
(Pv 8,22-31)

Quem bem intuiu essa experiência criativa se-
minal foi o poeta Fernando Pessoa:

Damo-nos tão bem um com o outro na compa-
nhia de tudo que nunca pensamos um no outro. 
Vivemos juntos os dois com um acordo íntimo, 
como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer nós 
brincamos as cinco pedrinhas no degrau da porta 
de casa. Graves, como convém a um DEUS e a um 
poeta. Como se cada pedra fosse todo o Universo 
e fosse por isso um perigo muito grande deixá-la 
cair no chão. (Poema do Menino Jesus)

Fato é que Gabriel trazia uma notícia avassala-
dora: o grande e Todo Poderoso escolhera uma al-
deia no canto esquecido do mundo, uma casa pobre 
de um casal recém casado. Além disso, uma mulher 
brava que sabia dos desmandos dos grandes:

E a sua misericórdia vai de geração em geração 
sobre os que o temem. Com o seu braço manifes-
tou poder; dissipou os que eram soberbos nos 
pensamentos de seus corações; depôs dos tronos 
os poderosos, e elevou os humildes. Aos famintos 
encheu de bens, e vazios despediu os ricos. (Lc 1, 
50-53)

A notícia que Gabriel trazia à casa de José era 
mais que o resultado positivo para uma gravidez. 
Gabriel sabia que a vida gerada no ventre era sinal 
que a Criação não se encerrara naquela semana 
árdua de trabalho, tampouco no primeiro sábado 
de descanso. Como uma obra que se completa mais 

a cada dia novo, sob cada olhar diferente, o Cosmo 
não fora criado no passado e, com prazo de validade 
determinado, está a se deteriorar; o Cosmo ainda 
está em gestação e, desde o ventre criador, evolui 
e se transfi gura dia-a-dia assimilando a imagem do 
Pai, que é Mãe ao mesmo tempo.

E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. (Jo 1,14).
A palavra geradora de sentido para tudo que há 

encontrara seu vértice e, revolucionariamente, deci-
dira armar sua tenda entre os homens. “Esvaziou-se” 
de si mesmo e compreendeu que seu lugar era entre 
os homens e mulheres concretos da História.

Maria era, agora, o símbolo supremo de que o 
Cosmo estava mesmo prenhe e prestes a dar à luz!

E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram 
os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a 
seu fi lho primogênito, e envolveu-o em panos, e 
deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar 
para eles na estalagem. (Lc 2,6-7)

O nascimento do Menino coroava a palavra dita 
há tanto tempo. “Haja luz!” (Gn 1,3). “E, vendo eles a 
estrela, regozijaram-se muito com grande alegria.” 
(Mt 2,10). A luz brilhou defi nitivamente sobre a 
manjedoura de Belém.

Gabriel talvez não soubesse, mas, qual Hermes, 
trazia uma notícia especialmente nova, renovadora, 
inovadora!

No leito de Maria e no berço de Jesus (ambos 
improvisados no lugar do boi, do asno e do jumento) 
a História encontrava seu sentido mais profundo.

O mundo não é resultado do acaso ou de uma 
obra pré-determinada, antes desdobramento de 
um relacionamento amoroso e tortuoso entre pai 
e fi lhos. Não é, simplesmente, Natureza; é História, 
que, dinamicamente, avança e retrocede, ri e chora, 
oprime e liberta.

Quando José, meio desconcertado e com mãos 
calejadas pelo formão, auxiliava Maria em suas 
dores de parto e ajudava o bebê a vir à luz, mesmo 
sem saber, tirava das entranhas da Terra uma se-
mente nova para a Humanidade. Junto com Maria, 
toda Criação gemia em dores de parto (Rm 8,22).

Gabriel já podia se ausentar. A estrela perma-
neceria a iluminar. Anjos, bichos, magos, pasto-
res... todos, cansados, adormeceram. Uma lágrima 
corria na face de Maria. José, insone, ainda não 
compreendia tudo.
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Era hora de descansar
 

Depois ele adormece e eu deito-o.
Levo-o ao colo para dentro de casa

E deito-o, despindo-o lentamente
E como seguindo um ritual muito limpo

E todo materno até ele estar nu.
 

Ele dorme dentro da minha alma
E às vezes acorda de noite

E brinca com os meus sonhos.
Vira uns de pernas para o ar,

Põe uns em cima dos outros
E bate palmas sozinho

Sorrindo para o meu sono.
 

Quando eu morrer, fi lhinho,
Seja eu a criança, o mais pequeno.

Pega-me tu ao colo
E leva-me para dentro da tua casa.
Despe o meu ser cansado e humano

E deita-me na tua cama.
E conta-me histórias, caso eu acorde,

Para eu tornar a adormecer.
E dá-me sonhos teus para eu brincar

Até que nasça qualquer dia
Que tu sabes qual é.

Fica decretado que arrancaremos 
a espada das mãos de Herodes 
e nenhuma criança será mais 
condenada ao trabalho precoce, 
violentada, surrada ou humilhada. 
Todas terão direito à ternura e à 
alegria, à saúde e à escola, ao pão e à 
paz, ao sonho e à beleza.

Fernando Pessoa

Frei Betto
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R E F L E X Ã O  S O B R E  C O N S U M I S M O  E  R E L I G I Ã O

Natal e capital
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“Superar signifi ca, nesse sentido, mirar os 
olhos adiante, naquele ponto onde a utopia se 

encontra com a realidade e a ilumina.”

“Superar signifi ca, nesse sentido, mirar os 

H
á em nós um desejo intenso por superação. 
Não há quem não queira, de alguma forma, 
ir além do estado atual das coisas. É o que, 
filosoficamente, se denomina transcen-
dência. Embora seja tema predileto nos 
discursos religiosos, transcendência é fa-

culdade humana e histórica, antes de ser exclusivamente 
teológica.

Esse impulso é que faz mover a sociedade. É o que torna 
possível o avanço do conhecimento, da tecnologia, das 
relações e, acima de tudo, da consciência.

Superar signifi ca, nesse sentido, mirar os olhos adiante, 
naquele ponto onde a utopia se encontra com a realidade 
e a ilumina.

As religiões participam dessa busca utópica porque en-
tendem que sua verdade não é deste mundo. Ao contrário, 
apregoam que o destino humano é a ruptura com a vida tal 
como ela está.

Com terminologias distintas, cada edifício religioso 
anuncia, então, salvação; que é, na verdade, transcendência 
direcionada a um ponto específi co. Dependendo da religião 
que se confesse, salvação é a superação da realidade que 
impede o crescimento e atrapalha o aperfeiçoamento do 
indivíduo e da sociedade.

No Cristianismo, o Céu é uma espécie de utopia perdida e 
novamente buscada. O paraíso que, nas palavras de Carlos 
Mesters, ao mesmo tempo, é saudade e esperança!

Esse ideário forjou os pilares da sociedade ocidental 
e, no seu bojo, as muitas formas de ver e agir ao longo da 
história. A ideia, por exemplo, de progresso é, de certa 
forma, subsidiária dessa noção basal. O sentido da vida 
está em progredir. Sair de onde está e ir em direção a um 
ponto adiante, tanto no tempo quanto no espaço. Assim se 
faz a leitura sobre a caminhada de Abrão, do êxodo desde 
o Egito, de Jesus como Caminho!

Essa mesma ideologia lançou as bases dos sistemas eco-
nômicos dominantes na sociedade hodierna. O consumo 
passou a ocupar o principal posto no projeto emancipa-
tório dos indivíduos. Consumir significa realizar desejos 
e, como tal, atender ao pedido oculto que mora dentro 
da pessoa e torná-la saciada. Realizar a transcendência!

Essa premissa, todavia, carece de um elemento impor-
tante. O desejo transcendente não é saciado por isso ou 
por aquilo. Quem deseja, deseja tudo, nada menos que 
tudo. Por mais rico que seja, por mais condições que se 

tenha, nunca será possível ter (possuir) tudo. O tudo que 
se deseja não está à venda. Não há dinheiro capaz de 
adquiri-lo.

O que se deseja, transviado pela ilusão que a compra 
sugere, é alcançar o verdadeiro sentido que a vida pode 
ter. E isso foi tão bem compreendido pelo mercado que 
esse importou as estratégias das religiões e vende, mais 
que mercadoria, o significado que cada item simboliza. Os 
bens são mais do que a matéria que lhes conforma, são 
aquilo que simbolizam.

O mais inteligente no mercado contemporâneo é sua 
capacidade de atribuir sentido e status aos produtos e 
capitalizar, assim, o desejo infinito que mora no consumi-
dor potencial que está dentro de cada indivíduo, sempre 
cheio de lacunas e aspirações.

A coroação maior desse culto ao consumo é o Natal 
ocidental. O apelo religioso da festa natalina incentiva o 
consumo e esse, por sua vez, dita o propósito e o sentido 
da festa do nascimento do Cristo. Que engenhosidade está 
por trás desse esquema de marketing difuso e subliminar! 
Afinal, quem não merece um presente?

Os evangelhos da infância de Jesus, entretanto, anun-
ciam uma realidade completamente oposta a essa forma 
de realizar a transcendência.

O casal de Nazaré que o diga! Se de Magos orientais re-
ceberam presentes simbolicamente significativos (porque 
extrapolavam os limites da palavra e da lei) e dos pastores 
receberam a saudação que só gente simples sabe fazer, 
dos homens da cidade receberam uma jura de morte.

O Natal do mercado é como o presente de Herodes. 
Para se manter vivo é indispensável matar Jesus.

Eis o que vejo sobre o Natal que cultivamos ano após 
ano. Emerge de um desejo genuíno por superação, mas 
esbarra inevitavelmente nas armadilhas que a sociedade 
de consumo sutilmente arma sob nossos pés: comprar mais 
e mais na tentativa de aplacar a sede de transcendência.

O que se vê, porém, é o retorno constante do desejo de 
ter mais e a plena frustração da alma como recompensa. 
Os presentes deixam de ser meios pelos quais a pessoa 
amada se faz presente e se tornam fins em si mesmos; e, 
como tais, descartáveis rapidamente.

Diferente do incenso presenteado na pobre manjedou-
ra de Belém que inundou o ambiente com um perfume 
sereno, o Natal nosso de cada ano se esvai como fumaça 
dissipada pelo vento, inutilmente!
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Mas diz a estória que quando ele nasceu aconteceu 
uma mágica com o mundo: tudo fi cou diferente: 
as árvores se cobriram de vaga-lumes, as estrelas 
brilharam com um brilho mais forte, e até uns reis 
deixaram os seus palácios e foram ver o nenezinho. 
A visão do menininho os transformou: eles larga-
ram suas coroas, jóias e mantos de veludo junto 
com os bichos, na estrebaria. Quem vê o menini-
nho fi ca curado de perturbação. Perturbados são 
os adultos que, ao falar sobre Deus, imaginam um 
ser muito grande, muito poderoso, muito terrível, 
ameaçador, sempre a vigiar o que fazemos para 
castigar.

Rubem Alves
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M E D I T A Ç Ã O  S O B R E  A S  T E O L O G I A S 
D O S  E V A N G E L H O S  D A  I N F Â N C I A

TEXTO DE RICARDO LENGRUBER LOBOSCO  |  DESIGN POR IGOR VERONESI

Natal: história e estórias
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“O Natal é a celebração da inteligência 
da fé humana.”

|  NATAL: HISTÓRIAS E ESTÓRIAS

C
onhecemos muito pouco sobre a história de 
Jesus. Chegaram até nós quatro evangelhos 
canônicos e algumas dezenas evangelhos ou 
fragmentos de histórias não-canônicos que 
narram, cada um ao seu modo e com suas 
inclinações, traços e aspectos da biografi a, 

vida e personalidade do Cristo.
Nem todos têm narrativas sobre o nascimento e infância 

de Jesus, mas todos contam a história sob o ponto de vista 
da fé. Ou seja, quem quer que tenha sido o escritor sobre 
a vida de Jesus, esse alguém narrou os acontecimentos 
que sua memória selecionou com o propósito explícito de 
anunciar sua convicção em Jesus como o Messias esperado 
por Israel para salvar o povo de sua opressão e conduzí-lo a 
uma experiência nova de libertação integral.

Essa ideia religiosa não era novidade no tempo de Jesus. Há 
muito já se alimentava no povo da Bíblia uma ânsia fervorosa 
pelo nascimento daquele que haveria de salvar a nação. O 
Ungido (messias, em hebraico; cristo, em grego) seria uma 
espécie de agregador das esperanças históricas, políticas, 
sociais e, acima de tudo, escatológicas de Isarel. Ou seja, 
um ser que fi zesse convergir em si todas as mais profundas 
expectativas salvífi cas de um povo inteiro.

Muitos surgiram com essa marca e com algum tipo de 
promessa de realização disso tudo. Os séculos antes e depois 
da era cristã foram marcados pelo aparecimento recorrente 
desse tipo de personagem: o messias.

Quando os evangelistas Mateus e Lucas (os únicos entre 
os evangelhos ofi ciais a se debruçarem sobre tais narrativas) 
passam a narrar os antecedentes ao nascimento de Jesus e 
os episódios diretamente ligados ao natal (Mt 1 e 2, Lc 1 e 2), 
o fazem menos sob a ótica da História e mais sob o enfoque 
da Fé e da Teologia.

Os especialistas em Exegese têm revelado um dado inte-
ressante: os Evangelhos foram escritos “de trás para frente”, 
ou seja, as primeiras histórias narradas têm a ver com a morte 
e ressurreição de Jesus e, depois desse núcleo germinal donde 
brotam a fé e a Igreja, surgiram as narrativas sobre a vida 
(sermões, histórias, milagres etc) e, por fi m, do nascimento 
e “infância” de Jesus. As primeiras histórias nasceram por 
último e funcionam como um preâmbulo sobre o fi m. Qual 
introdução que é escrita depois de todo texto pronto, os 
evangelhos da infância funcionam como abertura, já ante-
cipando o fi m e o sentido de tudo.

Quem lê essas histórias deve ter ciência que está diante 
de Teologia e não de História; ou seja, que não será nunca 
possível reconstruir a história com base nessas narrativas, 

mas simplesmente captar a maneira pela qual os primeiros 
cristãos interpretavam a vida sob a presença de Jesus.

Embora muito se tenha escrito (e ainda se faça) sobre o 
Jesus da História, pouco sabemos sobre ele; o muito que 
temos é sobre o Cristo da Fé, um Jesus transfi gurado pela 
Fé de muitas e muitas comunidades de judeus e estrangeiros 
que perceberam naqueles acontecimentos a mão libertadora 
de Deus na História.

Apenas para ilustrar, vale refl etir sobre a concepção virgi-
nal de Jesus. Uma cristologia levada às últimas consequên-
cias deveria insistir sempre na humanidade de Jesus, como 
sempre revelou sua caminhada peregrina pela Palestina; 
mas nas narrativas da infância há um acento especial na 
paternidade divina e na maternidade humana, coroados por 
uma concepção virginal.

John Dominic Crossan, no livro God and Empire: Jesus 
Against Rome, Then and Now (2007), diz que: “há um ser 
humano do primeiro século, que foi chamado de Divino, 
Filho de Deus, Deus e Deus dos deuses, e cujos títulos fo-
ram Senhor, Redentor, Libertador e Salvador do Mundo. 
Os cristãos provavelmente irão pensar que esses títulos 
foram originalmente criados e aplicados exclusivamente a 
Cristo. Mas antes de Jesus ter existido, todos esses termos 
pertenciam a César Augusto”.

Crossan entende que a adoção dessa terminologia pe-
los primeiros cristãos era uma forma de negá-los a César 
Augusto. Assim, eles tiravam a identidade do imperador e 
davam-na a um camponês, da periferia da sociedade.

Não era César, nascido de uma cesariana para preservar 
sua imaculada concepção, o esperado pela História; era o 
Menino choramingando no estábulo o verdadeiro Messias 
ansiado pelo Cosmo!

Eis aqui a beleza da Teologia, que nasce da Fé e a ela re-
torna para iluminá-la: fazer ver a História por seu avesso, 
onde os Césares são destronados pela sutileza das palavras 
e pela ironia da fé.

Por isso cantou Maria, mulher-encontro de Deus com o 
mundo: “depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes; 
aos famintos encheu de bens e vazios, despediu os ricos”!

O Natal é a celebração da inteligência da fé humana que 
soube converter o mau cheiro da estrebaria de Belém em 
alimento para enfentrar as agruras da História e acreditar na 
esperança como a palavra defi nitiva. Sempre há esperança!

C

“O Natal é a celebração da inteligência 

|  NATAL: HISTÓRIAS E ESTÓRIAS
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Natal: vazio e desprendimento
M E D I T A Ç Õ E S  S O B R E  A  “ K E N O S I S ”

TEXTO DE RICARDO LENGRUBER LOBOSCO  |  DESIGN POR IGOR VERONESI

H
á uma expressão grega utilizada pela Teologia 
para expressar o processo pelo qual Deus, o 
Pai, “esvaziou-se” de sua posição e assumiu 
a condição de Filho, na pessoa de Jesus de 
Nazaré.

“Kenosis” é esse apequenar-se, tornar-se 
vazio de prerrogativas especiais, esvaziar-se a si mesmo. Em 
outras palavras, foi o caminho assumido por Deus com o pro-
pósito de chegar mais perto de sua Criação e se tornar como 
cada um de nós. Jesus, o Galileu pobre e cheio de compaixão 
que mudou a vida de uma multidão de pessoas ao longo da 
História, é um irmão nosso, carne de nossa carne, sangue de 
nosso sangue.

O menininho - que choramingou pela primeira vez depois de 
vindo à luz desde o ventre de uma jovem de Nazaré, chamada 
Maria, que não encontrou lugar na hospedaria dos homens 
e teve de se conter com a manjedoura dos animais como seu 
primeiro berço - é um fi lho da humanidade, na sua mais radical 
concepção. Jesus encarna o que há de mais humano entre os 
humanos: o desafi o de viver.

Os animais vivem por uma espécie de imposição da Na-
tureza e pela capacidade de superar uma seleção imposta 
pela vida. Conosco parece acontecer algo diverso: apesar 
de sermos como animais (no que diz respeito aos processos 
biológicos e evolutivos), vivemos porque transgredimos con-
dições pré-estabelecidas e reinventamo-nos.

O Natal nada mais é que uma reinvenção de Deus. Se para os 
povos antigos, Deus é um soberano que demanda oferendas e 
obediência, dado que é dele que brota a chuva, o sol, o trabalho, 
a saúde, o pão e a família. Por isso a relação entre homens e 
Deus é sempre pactuada pelo temor. Em Jesus, essa lógica 
soberano-súdito vira de cabeça para baixo e se reinventa.

Alberto Caeiro assim percebeu tal movimento:

Tinha fugido do céu.
Era nosso demais para fi ngir
De segunda pessoa da Trindade.
No céu tudo era falso, tudo em desacordo
Com fl ores e árvores e pedras.
No céu ti nha que estar sempre sério
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“O Natal é uma reinvenção de Deus.”

|  NATAL: VAZIO E DESPRENDIMENTO

O 
belo prólogo do Evangelho de São João 
inicia: “No princípio era a Palavra, e a Pa-
lavra era Deus (...) e a Palavra se fez carne 
e habitou entre nós!” (Jo 1,1.14). Há duas 
profundas reviravoltas na compreensão 
das coisas: Deus não é um rei, Deus é 

“palavra” (aquilo que dá sentido ...); Deus não se esconde 
sobre um trono, em lugar disso, assume o rosto de uma 
criança frágil e se torna um irmão nosso.

Leonardo Boff tornou compreensível esse mistério com 
duas pequenas, mas lapidares, colocações: “humano como 
fora Jesus, é porque só podia ser Deus mesmo!”, ou, ainda, 
“o projeto de Deus não é fazer os homens deuses, mas 
fazer-se, a si mesmo, Homem.”

Eis o que torna o Cristianismo singular. Ensinamentos 
morais (fazer bem, amar ao próximo, perdoar etc) e ensina-
mentos religiosos (amar a Deus, ser fi el a Ele, conhecer seus 
ensinamentos etc) são lugar-comum em qualquer caminho 
religioso. O que torna, todavia, o Cristianismo ímpar é a 
“encarnação” de Deus em Jesus de Nazaré.

O problema, contudo, surgiu com a história da Igreja: 
Jesus esvaziou-se de si e, paradoxalmente, encheu-se de 
Deus e tornou-se o Cristo. Jesus, na Igreja, deixou, século 
após século, de ser um irmão nosso e tornou-se, a exemplo 
de seus antepassados simbólicos, Juiz e Rei.

Sou pai de dois fi lhos. Duas pessoas infi nitamente dife-
rentes, mas incrivelmente unidas por um amor genuíno e 
despretensioso. Gratuito!

 
Damo-nos tão bem um com o outro
Na companhia de tudo
Que nunca pensamos um no outro,
Mas vivemos juntos e dois
Com um acordo ínti mo
Como a mão direita e a esquerda. (A. Caeiro)
 
Fui presenteado pela vida com a suprema riqueza que 

é descobrir detalhe por detalhe quem é um ser humano. 
Participar, desde o primeiro instante, da vida de alguém é 
uma oportunidade única que a vida nos dá. Os primeiros 
movimentos, os olhares curiosos, as descobertas inaudi-
tas; cada uma das experiências colhidas é uma verdadeira 
revolução.

Mas há um desafio, eu diria, natalino, na experiência 
parental: o imperativo da “kenosis”. A exigência ética pelo 
“esvaziar-se”. Em outros termos: cuidar para que a vida 
germine e cresça com viço e beleza, mas garantindo-se a 

liberdade e a autonomia.
Tal como o Menino nascido entre os animais, nossos fi lhos 

são pessoas, desde sempre, independentes e inoculadas 
pela promessa da autenticidade.

Eis aí, talvez, a radical missão dada aos pais: cativar e 
libertar! Ainda o Caeiro ajuda muito quando escreve:

Depois fugiu para o Sol
E desceu no primeiro raio que apanhou.
Hoje vive na minha aldeia comigo.
É uma criança bonita de riso e natural.
Limpa o nariz ao braço direito,
Chapinha nas poças de água,
Colhe as fl ores e gosta delas e esquece-as.
Ati ra pedras aos burros,
Rouba a fruta dos pomares
E foge a chorar e a gritar dos cães.
(...)
A mim ensinou-me tudo.
Ensinou-me a olhar para as coisas.
Aponta-me todas as coisas que há nas fl ores.
Mostra-me como as pedras são engraçadas
Quando a gente as tem na mão 
E olha devagar para elas.
 
Reconheço que escrevo sobre utopias. Mas que fazer 

se a vida só tem sentido onde, exatamente, não há lugar? 
“U-topos”, a ausência de lugar. “Não havia lugar para eles 
na hospedaria ...”. “Tinha fugido do céu.”

Creio ser esse um sentido bom para o Natal (que se 
tornou tanta coisa em tantos “lugares”): experimentar a 
gratuita liberdade de se esvaziar e aprender a ver melhor!

Quando eu morrer, fi lhinho,
Seja eu a criança, o mais pequeno.
Pega-me tu ao colo
E leva-me para dentro da tua casa.
Despe o meu ser cansado e humano
E deita-me na tua cama.
E conta-me histórias, caso eu acorde,
Para eu tornar a adormecer.
E dá-me sonhos teus para eu brincar
Até que nasça qualquer dia
Que tu sabes qual é. 
(A. Caeiro. Poema do Menino Jesus)(A. Caeiro. Poema do Menino Jesus)

O

(A. Caeiro. Poema do Menino Jesus)

|  NATAL: VAZIO E DESPRENDIMENTO
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O U :  A  H I S T Ó R I A  D E  U M  M E N I N O 
N A S C I D O  N O  C U R R A L

Natal: o dia 
em que Deus 
nos visitou
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“ ... não havia lugar para ele na hospedaria.”“ ... não havia lugar para ele na hospedaria.”

O 
fim da tarde estava mais abafado que o 
normal. A viagem cansativa estava chegan-
do ao fim. José caminhava pelas vielas em 
busca de um quarto. A cidade estava muito 
cheia; gente de todo canto se amontoava 

esperando a chance de se apresentar para o censo. 
Maria estava aflita. O tempo estava próximo. O calor 

que sentia indicava que seu corpo queria descanso. A 
barriga baixa não deixava mais dúvidas: a criança já se 
anunciava. Segurou firme nos braços de José. Seu olhar 
denunciava: precisavam de um canto sossegado e mãos 
experientes para ajudar a ter uma boa hora.

Estavam tensos e meio perdidos na correria daquela 
pequena multidão. A noite já se avizinhava e nenhuma 
hospedaria se lhes abria as portas. Amarraram a pequena 
jumenta próximo a uma porteira na estrada de Belém. 
Estenderam, na grama fina do canto da estrada, o manto 
que cobria o lombo do animal. José apoiou Maria até ela 
se sentar e recostar-se suada nas réguas da cerca. O vento 
já esfriava aquele fim de dia. Havia, por certo, um pouco 
de medo nos olhares trocados.

Maria sentia dores mais fortes. Intercalavam-se mo-
mentos de contrações mais agudas e relaxamento. A cada 
nova pontada, o tempo parecia correr mais. José já sabia 
que horas difíceis os esperavam. Sentiu que precisava dar 
segurança à esposa. Sentou-se e a fez reclinar sua cabeça 
em seu peito. De algum jeito, dizia silenciosamente que, 
embora sozinhos, tinham um ao outro.

A noite caiu rápido. O frio chegou cortando. O vento 
limpou as poucas nuvens do céu e as estrelas passaram 
a pintar o firmamento. Uma, em particular, pareceu des-
pontar mais cintilante no céu. Iluminava, estranhamente, 
um telhado de sapê ao fim de um pasto que se estendia 
para além da cerca que apoiava o corpo inchado e prenhe 
de Maria. Por cima, cobria o monte uma pequena floresta 
de árvores. Essas que os romanos usavam para fabricar 
cruzes.

José se levantou e, correndo, se aproximou do estábulo. 
Era um bom lugar. Bezerros dormiam protegidos do frio 
albergados pelo teto e pelo calor do corpo de suas mães. O 
chão estava seco, forrado por palha. Era a hospedaria que 
lhes esperava. Voltou apressado e tomou Maria pela mão. 
Ajudou-a a levantar e, com o corpo, a fez se equilibrar e 
recobrar a firmeza das pernas dormentes da viagem. Catou 
os panos e sacolas espalhados pelo chão, desamarrou o 
animal e se dirigiu, com Maria, para a estrebaria.

Lá, como que pedindo licença aos animais, aninharam-se 
num canto menos aberto. A movimentação acordou uns 
bichos. Mas, estranhamente, tudo era muito familiar. Só 

lhes restava esperar o dia amanhecer. Dormiram.
O breve cochilo de Maria, acolhida por entre os braços de 

José, foi interrompido por uma dor lancinante. José, de um 
salto, ajudou-a a se deitar de barriga para cima. Alternava 
entre firmar sua cabeça e massagear seu ventre. Os gritos 
despertaram os animais que ainda dormiam. Todos, como 
quem compreende a dor e a solidão, solidarizavam-se pelo 
olhar e pelo silêncio. Duas ou três pontadas mais fortes 
antecederam o momento em que José viu cair em suas 
mãos um menino moreno molhado pelos líquidos da mãe. 
Seu primeiro suspiro de vida veio seguido de um choro 
forte. Desajeitadamente, José limpou seu corpinho frágil, 
com uma faca cortou-lhe o cordão e o fez deitar sobre o 
seio de Maria. Lágrima, suor e sangue se misturaram entre 
Maria e o Menino e se entranharam pelos panos e palhas 
daquele lugar iluminado pelas estrelas e pelo brilho dos 
olhos dos bichos.

José rodou pelo estábulo, rasgou um pedaço de linho 
novo de sua túnica e secou o umbigo da criança. Envol-
veu-a numa manta que trouxeram de Nazaré. Tentou 
arrumar o espaço e se acocorou para ver melhor o rosto 
do filho recém chegado. Maria sorriu serena e aliviada-
mente. Apesar de tudo, o Menino nasceu! Nasceu bem: 
forte, chorão e com fome. Os seios de Maria já davam as 
primeiras gotas do leite que acalmaria a criança cheia de 
vida que a vida lhes brindara.

José estava meio perdido. O medo, porém, já dava lugar 
à convicção da esperança. Maria, cansada, mas profunda-
mente feliz, acariciava o corpo deitado sobre o seu. José 
se estendeu ao lado dos dois.

Sabiam que o nome devia ser Jesus. O pequeno Menino 
mamou. José o pôs no colo, agasalhou-o e deu voltas pelo 
estábulo cantando uma canção de sua infância na Galiléia. 
Depois de ter arrotado, Jesus adormeceu farto pelo leite 
da mãe e pela voz do pai.

José o deitou dentro de um coxo de madeira da floresta 
de trás do estábulo. Distante do chão, forrado por feno 
e palha bem seca, a manjedoura protegia o Menino dos 
insetos e do frio. Apesar do cheiro, o lugar estava limpo: 
só havia animais. José acomodou Maria em seu corpo e 
adormeceram. Os bichos velaram-lhes o sono. 

Não se sabe bem porque, mas, depois de homem feito, 
assassinaram-no numa cruz. Apenas sua mãe chorou seu 
último suspiro.

Segundo dizem, foi assim que Deus se fez homem. E 
repetem que “não havia lugar para ele na hospedaria”. E, 
mais triste, ainda não há!
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D
ias atrás o Papa veio a público e disse 
que não há clima para a celebração 
de Natal. 

Afirmou categoricamente: “Esta-
mos perto do Natal: haverá luzes, fes-

tas, árvores iluminadas, presépios, (…) mas é tudo 
falso. O mundo continua em guerra, fazendo guerras, 
não compreendeu o caminho da paz.”

Uma atitude, no mínimo, corajosa. Vinda de um 
Papa, mais ainda. Que bom haver entre nós uma 
liderança que foge do lugar comum e, em algum sen-
tido, subverte a ladainha do politicamente correto. 

O Papa tem razão. Nosso tempo está de cabe-
ça para baixo mesmo. Irresponsabilidade pública 
nas pequenas e grandes coisas, terrorismo, crise 
política, arrocho econômico; enfi m, um tempo de 
desesperança.

Mas discordo quando diz que não há clima para 
o Natal. Penso que é exatamente por causa das 
mazelas desse nosso tempo que o Natal deva ser 
comemorado. Subversivamente celebrado. Como 
denúncia anunciado. 

O problema é que sempre se pensa em Natal 
como festa. Aí, de fato, não há lugar. Mas o Natal 
é bem diferente de festa. O nascimento do menino 
Jesus é tudo, menos festa. 

A romantização que fi zemos dos presépios, das 
árvores, das luzes e da comida são uma deforma-
ção do anunciado pelos evangelhos. Uma criança 
nasceu num curral de animais. Seus pais estavam 
obrigados por uma lei opressora. Logo depois, as 
perseguições que, décadas a frente, culminaram 
na tortura e morte de cruz. 

A beleza das mesas de Natal não tem nada a ver 
com o nascimento de Jesus. Nada. Muito menos 
tem a ver com a família de Nazaré as celebrações 
pomposas da noite de Natal. 

É claro que como metáfora que é, o Natal ali-
menta mil e uma interpretações e usos. Isso tem a 
ver com o registro mítico dos postulados religiosos. 
E aí, é claro, há intencionalidades ancestrais nas 
celebrações cúlticas. 

Funcionam como ópio: inebriam, mas acalmam. 
Seduzem e dispersam. Heinrich Heine, em 1840, 
escreveu: “Bendita seja a religião, que derrama no 
amargo cálice da humanidade sofredora, algumas 
doces e soporíferas gotas de ópio espiritual, algu-
mas gotas de amor, fé e esperança.”

Marx foi menos otimista: “A miséria religiosa 
constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria 
real e o protesto contra a miséria real. A religião 
é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um 
mundo sem coração e a alma de situações sem 
alma. A religião é o ópio do povo. A abolição da 
religião enquanto felicidade ilusória dos homens 
é a exigência da sua felicidade real. O apelo para 
que abandonem as ilusões a respeito da sua con-
dição é o apelo para abandonarem uma condição 
que precisa de ilusões. A crítica da religião é, pois, 
o germe da crítica do vale de lágrimas, do qual a 
religião é a auréola.”

O desafi o que se coloca é recuperar a realidade 
da estrebaria. O Natal que contraria a lógica da 
religião e inverte seus valores: destrona o céu e 
dignifi ca o ser humano. 

Reduzir o Natal à festa, bolas e enfeites é bana-
lizar a realidade. E a melhor forma de fazer isso, 
na religião, é o por meio da metafísica. Divinizar. 

O Papa tem razão. Não faz sentido celebrar o 
Natal. Soa falso. 

É preciso reinventá-lo: o menininho nasceu na 
indignidade de um curral, do ventre de uma mulher 
pobre. Nada mais humano. E é isso que importa. 
Humanizar.

Por que celebrar o Natal?
Ou: por que não celebrar o Natal?

|  POR QUE CELEBRAR O NATAL?
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“Estamos perto do Natal: haverá luzes, 
festas, árvores iluminadas, presépios, 
(…) mas é tudo falso. O mundo continua 
em guerra, fazendo guerras, não com-
preendeu o caminho da paz.”

PAPA FRANCISCO
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Sobre Deus e sua humanidade

|  SECTION TITLE

Natal e simplicidade

|  NATAL E SIMPLICIDADE
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“Toda teologia se esvazia na mais 
radical antropologia.”

E
screvo sobre o Natal com muito pra-
zer e alguma dor. Esse exercício me 
ajuda a manter em dia a fé e os pés.

De um lado, a beleza e a ternura 
do presépio e sua simbologia; de 

outro, o incômodo da dúvida sobre um Galileu 
do primeiro século, cujas histórias e experiên-
cias se parecem tão pouco com as dos deuses.

Essa mescla, a mim, me é muito saudável. 
Fé e dúvida. Esperança e resignação.

A forma tradicional de se con-
tar as histórias do Natal faz a 
gente acreditar em coisas mui-
to simples e isso faz bem ao 
coração.

Faz crer no poder da 
simplicidade de José e 
Maria. Faz confi ar na for-
ça do amor entre as pessoas. 
Faz compreender a harmonia 
profunda que há entre gente, 
bichos, estrelas e plantas.

Abre os olhos, também, para a arrogância 
de Herodes. Faz despertar a crítica pela pre-
potência dos fortes. Faz perceber o quão vul-
nerável à cobiça e à inveja é o espírito humano.

Nas histórias em torno de Jesus e de seu nas-
cimento vicejam símbolos, valores, palavras 
e sentimentos que traduzem a inescrutável 

ambiguidade que é a existência humana. Uma 
mistura de bem e mal, e de todos os tons que 
há entre um extremo e outro.

Via de regra, nós gostamos muito de es-
petáculo; a forma de contar as histórias de 
Jesus de Nazaré é tão simples que incomo-
dam os ouvidos acostumados ao fantástico 
e ao inacreditável. Talvez tenha sido por isso 
que essas mesmas histórias foram ganhando 
outras notas e outros ornamentos. É a tenta-

tiva de sempre: fazer do simples, 
complicado. E aí a fé se transforma 

em delírio.

O Natal desmonta o edifí-
cio religioso. Toda teologia 

se esvazia na mais radical 
antropologia. Não é o ho-

mem chamado à divinda-
de. Ao contrário, Deus habi-

tou, em defi nitivo, a história 
e a carne humanas.

Não há, a rigor, muito a ser dito 
sobre o Natal. Há apenas que re-

lembrar: num dia, Deus se fez homem, numa 
estrebaria de animais, porque não havia lugar 
na hospedaria dos homens. Mais do que isso 
é invenção e fantasia.

Enfi m, Deus não está “lá”. Deus mora “aqui”. 
Conosco. Emanuel.
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“Impressiona como a religião derivada daquela cena 
primordial seja tão intolerante ...”

|  OS MAGOS DO ORIENTE

S
ímbolo é mais do aquilo que representa algo. 
Símbolo é o que aponta caminhos; indica dire-
ções; sinaliza o rumo a seguir.

Etimologicamente, símbolo é o que é lançado 
conjunta e unidamente. Um elo entre o aparen-

temente distinto. Símbolo é o elemento capaz de fazer 
ligação entre diferentes.

Por outro lado, símbolo é o que aponta para algo além de 
si. A maior tarefa do símbolo é despojar-se de si e indicar 
o caminho para aquilo que está sinalizando.

Quando, por exemplo, se toma o rumo para uma cidade 
e, para isso, se usa de uma estrada, as placas pelo cami-
nho são símbolos que antecipam o destino, embora não 
o substituam. Em outras palavras, quem pára ao lado de 
uma placa no caminho jamais chega ao destino almejado.

As religiões são, em última análise, símbolos que apon-
tam para além de si. Indicam o caminho que acreditam 
levar à comunhão com Deus.

A exemplo de quem interrompe a viagem quando en-
contra a placa que sinaliza para o destino, equivoca-se 
quem confunde religião com a divindade. Erra quem pára 
no credo e deixa de continuar a caminhada rumo àquilo 
que está indicado ao fim da jornada.

A despeito disso, todavia, os símbolos religiosos são 
potentemente poéticos. Sinalizam de modo inesperado e 
surpreendente. De onde menos se espera, o símbolo une o 
improvável. Isso os torna capazes de dizer continuamente. 
E, além disso, de se adaptarem a qualquer tempo e lugar.

Só para não divagar apenas teoricamente, vale o exemplo 
dos magos visitantes do menino de Belém. O texto do Evan-
gelho diz que “e, tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no 
tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a 
Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos 
judeus? porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos a 
adorá-lo.” (Mt 2,1-2). Mais adiante, o texto narra a chegada 
deles à casa onde estavam Maria e a criança e os presentes 
dados ao menino: ouro, incenso e mirra.

A tradição já disse que se tratavam de reis; que eram três 
e que se chamavam Belchior, Balthazar e Gaspar. Tudo bem 

além do que o texto indica como somente magos do Oriente.

E aqui repousa a primeira e mais interessante tarefa dos 
símbolos: dizem pouco porque precisam dizer sempre e 
profundamente. Qual folha em branco pronta a receber 
a mão do artista, os símbolos indicam sem fechar e res-
tringir. Apontam a direção, mas facultam os caminhos. 
Dão o rumo, mas não se preocupam muito com as trilhas 
a serem pisadas.

Curioso é que, apesar disso, as religiões institucio-
nalizadas insistem na cristalização dos símbolos e não 
percebem que, com isso, esvaziam-nos da riqueza que os 
forjou originalmente.

Ler o texto da visita dos magos é menos importante do 
que visualizar e, de alguma forma, vivenciar a cena sempre 
de novo. Talvez a sacralidade do texto esteja na contínua 
possibilidade de reinterpretação dele.

É surpreendente que magos, gente de outra fé, estranha 
e questionada pelos judeus do primeiro século, sejam os 
visitantes do presépio. Estranha que representantes de 
outras crenças estejam desde o berço ao lado do Menino. 
Impressiona como a religião derivada daquela cena pri-
mordial seja tão intolerante, especialmente com a fé alheia.

Talvez seja esse o maior presente dos magos: clamor pelo 
respeito. Mais do que tolerância - afinal, tolera-se a quem 
se julga equivocado - os magos trouxeram reconhecimento 
que Deus é bem maior do que possamos compreender. A 
estrela que os guiou permanece acesa e pronta a indicar o 
caminho a seguir. A questão é que se julga já saber aonde 
ir e, pior, já se sabe ter chegado lá.

Muita gente ainda discute a historicidade dos textos 
da natividade. A questão é que, para dizer algo realmente 
novo todos os dias, há que transcender a história. Afinal 
nada muda tanto quanto o passado.

Independente disso, porém, permanece a fé na po-
tência dos símbolos. Lembro-me do nascimento do meu 
caçula: prematuro, nasceu no Hospital do Amparo, na 
Rua da Estrela, no dia da Imaculada Conceição: não dá 
pra deixar de refletir. Todo símbolo que se preza já nasce, 
poeticamente, pronto. Basta acreditar!
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A
s histórias em torno do Natal foram “domes-
ticadas” ao longo do tempo. Pela tradição das 
igrejas, foram espiritualizadas ao ponto de não 
dizerem nada de concreto sobre a vida das 
pessoas; pela sociedade e seus mecanismos po-

líticos e econômicos foram transformadas em propaganda 
e incentivo para o consumo desenfreado.

O presépio se tornou um teatro inofensivo e o menino 
da manjedoura uma referência estéril de uma noite de 
festa e comilança.

Os textos bíblicos alusivos ao Natal são símbolos teoló-
gicos de tradições religiosas muito distintas entre si – mas 
todas diametralmente opostas à pasteurização que veio a 
se tornar o Natal do consumo e ideologicamente orientado 
para a manutenção do status quo.

A manjedoura é, por si só, uma denúncia evidente: não 
há lugar para todos nesse mundo vil. Há aqueles a quem 
só lhes restam os espaços dos bichos. Há quem sequer o 
espaço para nascer lhes é resguardado. Há aqueles que, em 
algum sentido, não têm até mesmo o direito de nascer. A 
manjedoura denuncia uma sociedade de exclusão. O Deus 
revelado no Natal de Jesus é, ele mesmo, um excluído – um 
apartado das hospedarias e dos direitos.

O recenseamento é símbolo da dinâmica política que 
faz das pessoas massas de manobra que se deslocam ao 
sabor de interesses de uns poucos. Maria e José são obri-
gados a saírem de Nazaré rumo a Belém. Fazem o mesmo 
movimento que obrigou Abrão a sair de sua casa em Ur, ou 
o que tem feito sistematicamente africanos arriscarem a 
vida no Mediterrâneo em busca de uma terra prometida (e 
sempre negada) na Europa. O Deus revelado no Natal de 
Jesus é, ele mesmo, um migrante – um retirante sem onde 
reclinar a cabeça.

Os magos que vieram do oriente visitar o menino revelam 
abertura para o diferente, para o estrangeiro. Outra cultura, 
outra religião, outra cor de pele, outras pessoas. A estrela 
que os conduziu é símbolo da tolerância que precisa – hoje 
mais do que nunca – inspirar mentes, corações e braços. 
Estrela que supera xenofobia, racismo, homofobia e tantas 
outras formas de violência. O Deus revelado no Natal de 
Jesus é, ele mesmo, um símbolo de abertura – do respeito 
que transcende as verdades pré-concebidas.

Os pastores a quem o anjo do Senhor apareceu com a 
boa notícia – “não tenham medo ...” – sinalizam os desti-
natários preferenciais do Evangelho: gente simples que 
lavra a terra, que têm olhos e ouvidos para os anjos e que 
é capaz de acolher a presença de Deus (mesmo nos trapos 
que envolvem um recém-nascido num curral de animais). 
Os pastores de Belém ajudam a entender a máxima da Pa-
lavra de Deus – “não tenham medo ...”. O Deus revelado no 

Natal de Jesus é, ele mesmo, um trabalhador – gente que, 
na simplicidade da fé, luta contra o medo para sobreviver.

Herodes é a representação por excelência da ânsia pelo 
poder e da lógica do vale tudo na garantia do trono. Ao 
mandar assassinar as crianças de até dois anos de idade, 
Herodes se torna o símbolo de um mundo que deixa morrer 
à míngua milhões de crianças sem comida, saneamento, 
saúde, segurança e educação mundo afora; símbolo de 
uma cultura que erotiza e monetiza a infância, e rouba-lhe 
a chance de crescer com a serenidade que os pequenos 
precisam. O Deus revelado no Natal de Jesus é, ele mesmo, 
um perseguido – uma vítima inocente que paga o preço 
dos ambiciosos.

Num tempo de mulheres abandonadas à própria sorte e 
vítimas permanentes do machismo e da violência masculina, 
José, “sendo justo e não a querendo infamar”, foi sensível 
à voz do anjo e acolheu Maria como parceira; ao seu lado 
assumiu a paternidade do fi lho de Deus. O Deus revelado 
no Natal de Jesus é, ele mesmo, um bastardo – desses que 
tantos desejam na cadeia antes dos dezoito.

Maria é mais do que uma jovem piedosa que aceita passiva-
mente uma missão; Maria questiona o próprio Deus – “como 
isso se dará?”; Maria é um sujeito que acolhe os desígnios de 
Deus; ela faz uma escolha – “que se cumpra em mim a sua 
vontade”; Maria enfrenta e denuncia – “derrubou governan-
tes e exaltou os humildes; fartou os famintos e despediu de 
mãos vazias os ricos.” Maria é mais do que um útero – é toda 
mulher que coopera na construção do caráter de fi lhos que 
aprendem o que é ser, ao mesmo tempo, sensível à voz de 
Deus e bravo na denúncia das injustiças. O Deus revelado 
no Natal de Jesus é, ele mesmo, uma mulher – dessas que, 
vítimas de todo preconceito e discriminação, reconhecem 
em Deus mais do que religião e rito; enxergam-no como 
mãe que luta.

A encarnação é afi rmação de uma fé que reconhece na 
carne a sede da presença de Deus. É mais (ou menos) que 
o corpo – é a carne mesma, o espaço da fraqueza, da dor, 
da dúvida, do tropeço. É uma fé que aspira à carne. Não é 
o homem que anseia por ser como Deus; é o próprio Deus 
que se esvazia e assume a carne humana. É aqui – na minha 
carne – que Deus habita. O Deus revelado no Natal de Jesus 
é, ele mesmo, “o verbo que se fez carne”.

O Natal é bem mais do que árvores, bolas, presépios e 
presentes. Isso mais esconde do que revela, mais engana do 
que esclarece. O Natal de Jesus é político – porque assume 
o lugar do trabalhador, do excluído, do retirante, da mulher, 
do perseguido e de todo aquele que sente na carne, de fato, 
o que é nascer no curral dos animais.

Por tudo isso, desejar “feliz” Natal não é o mais adequado. 
É só mais um jeito de domesticar a potência da manjedoura.

“Os textos bíblicos alusivos ao Natal são símbolos 
teológicos de tradições religiosas muito distintas entre si ...”
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