
ORAÇÃO AO DEUS MENINO 
  
 Deus Menino, estou aqui… 
E venho depôr a Teus pés 
Todos os meus Natais 
Todos os dias da minha vida 
Como se fossem contas de um rosário 
Que eu procurei rezar para Ti. 
  
Deus Menino estou aqui… 
Com as marcas do tempo 
No meu rosto, nos meus cabelos 
Nas minhas mãos trémulas 
Mas quando canto para Ti 
A minha voz ainda é bela 
E a tua Luz acende-se, em mim. 
  
Deus Menino, estou aqui… 
E louvo-Te pelos Natais antigos 
Com cheiro de musgo e de lenha a arder 
Ternurentas filhós de Mãe ou de Avó 
Os risos das crianças, a Missa do Galo 
As doze badaladas da meia-noite 
A estrela a brilhar sobre a gruta 
E a aquecer-me por dentro 
Porque Deus veio ao nosso encontro 
“Com a humildade de um Menino”  (*) 
E não avisou os poderosos da Sua chegada… 
  
Deus Menino, estou aqui… 
Vem e adormece no meu colo 
Para eu reencontrar a simplicidade da infância 
Ainda me emociono com as estrelas e o nascer do sol 
Mas preciso de contemplar a Beleza de uma Flor Divina. 
  
Deus Menino, estou aqui… 
Não é fácil caminhar 
Quando a minha alma fica coberta de neve 
E a Tua Luz se apaga dentro de mim 
Ajudai-me a semear no deserto de cada um, o amor concreto 
E o meu deserto acabará por florescer 
“A longa noite escura é gémea da manhã” 
E é através da caridade que a Paz se constrói. 
  
Deus Menino, estou aqui… 
Junto de Ti e dos irmãos deste meu novo lar 
E não baterás em vão à nossa porta 
Porque nós queremos viver o Mandamento Novo 
Porque nós queremos ter para com  todos 
Os cuidados de Mãe de Francisco de Assis. 



 Deus Menino, estou aqui… 
E quando a saudade toma conta de nós 
Ao pensarmos na família que já não temos 
Ou que está distante 
Que possas encontrar sempre, no nosso coração 
Uma lareira acesa 
Que os nossos olhos gastos 
Continuem postos em Ti 
E que os nossos pés cansados 
Caminhem  rumo à estrela de Belém. 
  
 (*) Klaus Hemmerle, Bispo de Aachen (Alemanha), in “Deus fez-se Menino”. 
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