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HÁ DE VIR UM NOVO NATAL ! 

       

Um novo Natal 

será comemorado 

Apesar das mudanças 

Renovar as esperanças. 

 

Em todas as Nações e povoados 

Nesse dia serão as mesmas crianças 

As festas repetidas 

Iguais a todas lembranças  

que já foram vividas. 

 

A dor não deixará de ser a dor, 

Nem tampouco faltará a esperança 

Que o Cristo consolador 

Nos renova a confiança. 

 

Aproveite o dia, 

em abençoada reflexão 

Que o raciocínio guardado e renhido 

Faça você enxergar em clarão, 

Como se o amor nunca houvesse existido! 

 

Reconhece a lança 

que avança ligeira 

Até o alvo atingir 

Que fere na luta e 

alcança o inimigo ferir. 

 

É a lança que é má e viril? 

Ou seria o ato, a intenção, 

Que desvenda o desejo hostil, 

Que obstina um coração? 

 

 

Há no homem um desejo, uma paixão, 

Que lhe eleva acima do bruto irracional 

Há nele a beleza, 

com tamanha profundeza 

Que o faz desigual! 

 

Desigual quando serve, 

quando ama e estende as mãos, 

Mãos que se prestam dadivosas, 

Que dividem o pão. 

 

Há de surgir um novo Natal, 

Ele é a luz que inebria, 

A caridade que contagia 

Exogenesis Moral; 

 

Há de ser um Natal 

de evitar o pranto 

que a lágrima sugere e derrota 

Há de ser o pranto da prece que calada 

apenas escorre de quem Devota 

 

Há de ser a vida em luta renhida 

de vitória e de dor 

Há de ser o Natal, 

Sim o Natal 

da amizade que não foge à loucura 

que derrete a vontade na Brandura... 

 

Há de ser um novo Natal 

Em um momento de reflexão 

Acende a vela de emoção 

É Natal 

Feliz Natal.

 Marcela de Fabry 


