DOCUMENTOS
Professores do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico

Personagens
Maria, José, Menino Jesus, Anjo Gabriel, narrador, três estalajadeiros, pessoas do
lugar, pastores, Gaspar, Belchior e Baltasar, animais: ovelhas, vacas, burro.
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Primeiro Acto
(Maria, sentada numa cadeira, lê. De repente... aparece o Anjo Gabriel.)
Anjo Gabriel: Maria! 0 Senhor está contigo!
(Quando vê o Anjo, Maria surpreende-se.)
Anjo: Não tenhas medo, Maria, porque Deus te ama. Ficarás grávida e terás um
filho ao qual darás o nome de Jesus. 0 mundo já não será igual e chamarlhe-ão
Filho de Deus. Será Rei e o seu reinado não terminará nunca.
Maria: Como poderá acontecer tudo isso se já estou noiva de José?
Gabriel: 0 poder de Deus fará maravilhas.
Maria: Eu sou a escrava do Senhor; que se cumpra o que me disseste.

Segundo Acto
Narrador: 0 tempo passou. Maria e José casaram e viajaram para Belém,
para se recensearem. Maria ia montada num burrinho e José caminhava a
seu lado. Quando chegaram, a cidade estava cheia de estrangeiros e,
então, começaram a procurar estalagens.
(Na porta duma delas, José fala com o primeiro estalajadeiro.)
José: Está frio e é noite! Poderia arranjar-me um quarto? A minha mulher
espera um bebé.
Estalajadeiro: Não! Não vê que está tudo ocupado? Procure alojamento
noutro lado.
Narrador: Maria e José caminham com o burrinho, enquanto o frio e o
vento se fazem sentir cada vez mais. Chegam a outra pousada e tocam à
porta.
José: Bom homem, preciso de...
Estalajadeiro 2: Não tenho nenhum lugar onde metê-los! Há gente a
dormir até no chão.
(E fechou a porta na cara de José.)
Narrador: Cansados de tanto andar, já não sabem aonde ir.
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Maria: Sinto que o Menino está quase a nascer.
José: Tenho a certeza de que encontraremos um estalajadeiro amável. Ali
está outra estalagem!
Narrador: José bate com força à porta, enquanto Maria e o burrinho
esperam. José dirige-se ao estalajadeiro.
José: Por favor, senhor! A minha mulher vai dar à luz e precisamos de um
lugar para passar a noite.
Estalajadeiro 3: Sinto muito, mas...
José: Senhor! 0 meu filho vai nascer e não tem um lugar aconchegado
para o acolher. Por favor!
Estalajadeiro 3: Humm! Vejamos, vejamos... Siga-me!
Narrador: E pegando num archote, guiou-os até a um estábulo que se
encontrava ao fundo da pousada. Dentro dele escutam-se murmúrios.
Vaca: Sempre virão aqueles que esperamos?
Ovelha: Se a estrela continua no céu, a assinalar este lugar, algo
importante vai acontecer hoje.
José: 0 estábulo será suficiente.
Narrador: José, Maria e o burrinho chegam ao estábulo e com o feno
fazem um berço num pobre casebre para quando nascer o bebé.
Depois de um longo silêncio, os anjos descem do céu para saudar o Rei,
que acabou de nascer.
Vaca: Que suave é o bebé! Somos os primeiros a vê-lo.
Ovelha: Ele não tem medo de nós. É tão pequenino! Olha como Maria e
José cuidam dele...

Terceiro Acto
Narrador: 0 Menino Deus nasceu em Belém, como o Anjo Gabriel tinha
dito. Ele é o filho de Deus e veio a este mundo para salvar os homens e
trazer amor e paz.
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0 Anjo Gabriel apresenta-se a uns pastores que dormiam perto do lugar.
Anjo: Despertai! E não tenhais medo. Em Belém nasceu hoje o Salvador!
Narrador: Os pastores saem a correr e visitam Jesus. Encontram-no porque a
estrela os guia.
(Entram os pastores.)
Pastores: Vimos ver o Menino, o Príncipe da Paz, cheio de graça e doçura.
Narrador: E alguns dias depois, também chegaram ao humilde estábulo
Gaspar, Belchior e Baltasar, três poderosos Reis Magos que tinham vindo do
Oriente seguindo o brilho da estrela.
Gaspar: Venho de terras distantes para visitar o Rei e adorá-Lo. Trago-Lhe
ouro de presente.
Belchior: Eu também venho adorá-Lo e trago-Lhe incenso.
Baltasar: Vim contemplar o milagre do nascimento do Rei e trago-Lhe mirra.
Narrador: Os três entregaram os presentes a Maria e a José, deram graças a
Deus e cantaram: "Noite de Paz" .
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