
O AMIGO OCULTO   
 
 
Chegam natais, celebramos novas entradas. Quase diríamos, como 
Machado:”Mudou o Natal ou mudei eu?”. E vamos em frente, de diferentes 
modos, seguindo as modas que nos perseguem. 
 
Começou um dia a brincadeira do “KRISKIND” na Escola Americana. A 
palavra, de origem alemã, era o Menino Jesus antecipadamente comemorado: 
um sorteio entre amigos indicava a quem seria dado o presente, bem mais lá na 
frente; eram semanas de brincadeiras, pequenos presentes colocados no mural, 
com bilhetinhos engraçados e muita especulação na tentativa de se descobrir 
quem teria tirado o nosso nome. 
 
Depois veio o amigo, secreto, para uns, oculto para outros. E todas as suas 
variações. A princípio, o nome do amigo era sorteado e o presente demorava a 
ser comprado. Era bom pensar na pessoa que iríamos presentear; quando não 
a conhecíamos muito bem,  perguntávamos a quem era mais chegado dela 
sobre seus gostos e desgostos. Era uma emoção e uma responsabilidade. Se por 
acaso não pudéssemos estar presentes no dia da entrega, mandaríamos por 
alguém o nosso caprichado embrulho. 
 
Aí alguém resolveu que o sorteio seria na hora, entre os presentes. A 
preocupação ficou só em saber o valor a ser gasto. E em conseguir achar algo 
que agradasse a homens e mulheres. Veio, também, a brincadeira do rouba-
rouba, engraçada, confusa, demorada e impessoal. 
 
Fico pensando como é estranha a reação das pessoas nessa brincadeira que já 
faz parte do Natal. O objetivo de presentear alguém de quem se gosta às vezes 
fica de lado. Ao chegar a sua vez de falar sobre o amigo, há quem diga logo 
quem é a pessoa e pronto; o resto é falar sobre o presente e valorizar o trabalho 
que deu para escolher a coisa. Há quem tente, primeiro, descrever o amigo, 
mas não consegue; faz só alguns minutos que ficou sabendo quem ele é. E há 
sempre a dificuldade de encontrar o que dizer sobre alguém, mesmo que seja 
alguém  que pensamos conhecer bastante. Alguns conseguem e aproveitam o 
momento para dizer das qualidades do sorteado. Mas para muitos, esse é um 
momento difícil, um instante em que se sentem obrigados a pensar no outro e 
não em si próprios. Saindo pela tangente, fala-se, ás vezes, coisas engraçadas, 
que mostram o outro de um aspecto caricatural, por vezes ridículo. Todos riem, 
é claro, ainda que seja para disfarçar o embaraço. 
 
Penso que os amigos ficam, mesmo, ocultos. Se não cuidarmos mais, se não 
pararmos mais para ouvir o que têm a dizer, como é o seu sentir, será muito 



difícil falarmos deles coisas boas, coisas sãs, coisas que façam o outro perceber 
que é importante e amado. 
 
Penso que nós, cristãos, que estamos, pelo menos oficialmente, comemorando a 
chegada entre nós de um Amigo maior, nesta noite única e santa, a noite azul, 
sem igual, de que fala a bela canção, não podemos deixar ocultos aqueles com 
os quais convivemos. 
 
Penso que essa é a mensagem que Jesus nos deixou: que víssemos no nosso 
próximo, ainda que não tão próximo, a imagem do Deus que nos criou à sua 
própria semelhança. 
 
Penso, ainda, que a nossa postura de cristãos nos confere um peso maior, pois 
temos de ser coerentes com aquilo que dizemos crer. 
 
Há uma gravura antiga que mostra o Menino Jesus entreabrindo a porta do 
Sacrário. Seu rostinho revela curiosidade. O que será que vai encontrar do lado 
de cá? Como aquele Jesus criança que Fernando Pessoa descreve em seu 
poema, bem pode ser que Ele queira brincar com a gente, rir muito e descansar 
no nosso colo. Esse mesmo Menino,  que tanto amamos, não quer ficar oculto. 
Quer, antes, ser reconhecido e amado em cada um dos que estão à nossa volta. 
 
 

Poema do Menino Jesus 
Fernando Pessoa 

 
Num meio-dia de fim de primavera 
eu tive um sonho como uma fotografia: 
eu vi Jesus Cristo descer à Terra. 
Ele veio pela encosta de um monte, mas era outra vez 
menino, a correr e a rolar-se pela erva 
A arrancar flores para deitar fora, 
e a rir de modo a ouvir-se de longe. 
Ele tinha fugido do céu. Era nosso demais pra 
fingir-se de Segunda pessoa da Trindade. 
Um dia que Deu estava dormindo e o Espírito Santo 
andava a voar, Ele foi até a caixa dos milagres e 
roubou três. 
Com o primeiro Ele fez com que ninguém soubesse que 
Ele tinha fugido; com o segundo Ele se criou 
eternamente humano e menino; e com o terceiro Ele 
criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado 
na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. 



Depois Ele fugiu para o Sol e desceu pelo primeiro 
raio que apanhou. 
Hoje Ele vive na minha aldeia, comigo. É uma criança 
bonita, de riso natural. 
Limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças 
d'água, colhe as flores, gosta delas, esquece. 
Atira pedras aos burros, colhe as frutas nos pomares, 
e foge a chorar e a gritar dos cães. 
Só porque sabe que elas não gostam, e toda gente acha 
graça, Ele corre atrás das raparigas que levam as 
bilhas na cabeça e levanta-lhes a saia. 
A mim, Ele me ensinou tudo. Ele me ensinou a olhar 
para as coisas. Ele me aponta todas as cores que há 
nas flores e me mostra como as pedras são engraçadas 
quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. 
Damo-nos tão bem um com o outro na companhia 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. 
Depois eu lhe conto histórias das coisas só dos 
homens. E Ele sorri, porque tudo é incrível. Ele ri 
dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir 
falar das guerras e dos comércios. 
Depois Ele adormece e eu o levo no colo para dentro da 
minha casa, deito-o na minha cama, despindo-o 
lentamente, como seguindo um ritual todo humano e todo 
materno até Ele estar nu. 
Ele dorme dentro da minha alma. Às vezes Ele acorda de 
noite, brinca com meus sonhos. Vira uns de pena pro ar, 
põe uns por cima dos outros, e bate palmas, sozinho, 
sorrindo para os meus sonhos. 
Quando eu morrer, Filhinho, seja eu a criança, o mais 
pequeno, pega-me Tu ao colo, leva-me para dentro a Tua 
casa. Deita-me na tua cama. Despe o meu ser, cansado e 
humano. Conta-me histórias caso eu acorde para eu 
tornar a adormecer, e dá-me sonhos Teus para eu brincar. 
 


