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O Natal nos convida a descer do lugar alto do nosso orgulho, 
da nossa autossuficiência, e nos colocar junto do humilhado e desam-
parado, além de acolher a nossa própria humilhação e desamparo 
como portas abertas para Deus entrar em nossa vida e se colocar junto 
a nós como Salvador. 

Desde o profeta Isaías, o Senhor Deus havia se revelado 
como Aquele que desce do céu para se colocar na terra junto a toda 
pessoa abatida e humilhada: “Eu habito em lugar alto e santo, mas 
estou junto com o humilhado e desamparado, a fim de animar os 
espíritos desamparados, a fim de animar os corações humilha-
dos” (Is 57,15). Desse modo, meditando no mistério do Natal, Santo 
Agostinho, afirmou: “O homem caiu, porém Deus desceu. O homem 
caiu miseravelmente, Deus desceu misericordiosamente; o homem 
caiu pela soberba, Deus desceu com sua graça”. O Natal é o encontro 
da misericórdia de Deus com a miséria de todo ser humano.

“Este Rei defenderá os que são pobres, os filhos dos 
humildes salvará” (Sl 72,4). As palavras deste Salmo nos falam do 
Messias, do Ungido de Deus, cuja vida se fez um constante serviço em 
favor dos pobres, dos necessitados, dos desamparados, daqueles que 
estavam expostos às injustiças do mundo e à indiferença do ser huma-
no.
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NATAL: DEUS NASCEU POBRE



 São Lucas evangelista narra 
o nascimento de Jesus de maneira sóbria, simples. Este evento tão 
grandioso é narrado com uma simplicidade inacreditável, a fim de que 
nenhuma palavra humana ofusque aquilo que Deus está comunican-
do.  Que o menino tivesse de encontrar seu primeiro berço em uma 
manjedoura, Lucas explica com essas palavras: “pois não havia 
lugar para eles na hospedaria” (Lc 2,7). Como o próprio Jesus dirá 
mais tarde, “o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça” 
(9,58). 

 “O Messias entra em nossa história, uma história de poder 
e de mal, como aquele que serve (22,27), como pobre que não tem 
onde reclinar a cabeça (9,58). Deus aparece em nossa história no 
exato momento em que o mal atinge seu ponto mais alto e tudo pare-
ce estar submetido sob o seu domínio 
de morte. O momento oportuno, o kairós 
da salvação, é aquele mais inoportuno e 
improvável. Assim será também a 
segunda vinda: quando se der o máximo 
mal, o anticristo, então retornará o Filho 
do homem” (Pe. José A. Pagola). 

A pobreza marcou o nascimento de Jesus. Nele encontra-
mos o Deus que se fez pequeno e indefeso, para ser acolhido pelas 
nossas mãos. Por isso, o Natal é sempre um desafio: somos chama-
dos a acolher a carne de Deus que se fez solidária com a nossa 
fraqueza. Jesus nasce num momento crítico da história humana: 
César Augusto, o imperador romano, julgando-se todo-poderoso, 
ordenou o recenseamento de toda a terra, para saber quantos 
homens eram seus súditos, isto é, estavam debaixo do seu domínio. 
Mas, enquanto a potência humana se dilatava e se engrandecia, 
Deus se fazia impotente num menino, que nascia anonimamente na 
insignificante cidade de Belém.



 Ao permitir que Seu Filho nascesse naquela situação de 
total desamparo, Deus está nos dizendo que Ele está conosco em 
toda e qualquer situação. Embora nem sempre consigamos perce-
ber, Ele está nos acompanhando nas nossas noites escuras, condu-
zindo os acontecimentos de modo que tudo concorra para o nosso 
bem, segundo o Seu amor e seu desígnio de salvação para conosco. 
Portanto, justamente ali, onde pensamos “não haver lugar” para 
a vida nascer, para a esperança nos visitar, para a nossa situa-
ção se transformar, é ali que Deus nos surpreende com a sua 
Providência e nos revela que a luz sempre encontra uma forma 
de vencer as trevas.

“Não havia lugar para eles” (Lc 2,7); por isso, Maria deu à 
luz o seu Filho numa estrebaria. Hoje, diante de Jesus menino, pode-
mos pensar nas crianças que, como Jesus, também não encontram 
um lugar digno para nascer, crescer e ser educadas. Não há lugar 
para elas no que diz respeito à saúde e à educação de qualidade; não 
há lugar para elas no que diz respeito a uma família estruturada; não 
há lugar para elas no que diz respeito à formação de uma personali-
dade saudável e de uma identidade sexual clara e bem definida. 
Pensemos também nas crianças para as quais não há lugar para a 
religião nem para a fé, na vida delas: são crianças cujos pais têm a 
preocupação em levá-las para visitar o Papai Noel e tirar foto com ele 
nos shoppings ou nas praças da cidade, mas não se preocupam em 
levá-las para visitar e tirar fotos junto de um presépio; são crianças 
que crescem desconhecendo que a razão de ser do Natal é justa-
mente acolher o Menino que nasceu como nosso Salvador. 

A menção da manjedoura nos faz supor que Maria e José 
encontraram abrigo em uma estrebaria: uma estrebaria improvisada 
em alguma das grutas naturais em que é rica a região de Belém.



 
“Jesus nasce aqui entre os animais; na cruz terminará 

entre os malfeitores. Aquele que é o pão dos anjos, o alimento desci-
do do céu, o pão da vida, é colocado numa manjedoura, lugar onde 
os animais comem. Deus se doa como vida e alimento ao homem 
pecador... No Natal, Deus falou. Ele não nos falou para dizer-nos 
belas palavras sobre o sofrimento. Mais do que dar-nos explica-
ções, Deus quis sofrer em nossa própria carne nossas perguntas, 
sofrimentos e impotência. Ele não veio responder com palavras ao 
mistério da nossa existência, mas nasceu para viver Ele própria 
nossa aventura humana. Já não estamos perdidos em nossa imen-
sa solidão. É possível viver com esperança. Deus compartilha 
nossa vida e com Ele podemos caminhar para a salvação” (Pe. José 
A. Pagola).  

 “Não havia lugar” para Jesus nascer. Quantas pessoas 
sentem que, para elas, “não há lugar” neste mundo? E, no entanto, 
Deus quis que seu precioso Filho nascesse como Salvador de todas 
as pessoas que se sentem “sem lugar”. Desse modo, o Natal é o 
anúncio de que, “onde não há lugar, onde tudo parece esgotar-se e 
é condenado a crescer em meio às ameaças e às intempéries das 
situações humanas” (Pe. Adroaldo, sj), é ali que Jesus escolheu se 
manifestar como Salvador. “Na Gruta, Jesus teve sua preferência 
e escolheu o seu 'lugar', o lugar entre os mais pobres, vítimas 
daqueles que se fazem donos dos lugares” (Pe. Adroaldo, sj).
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