
 

 
 

FAÇAM ESPAÇO! 

“Veio para o que era seu, e os seus não O receberam.” (Jo 1, 11) “E teve o seu filho primogénito, que 

envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria.” (Lc 2, 7) 

Não havia lugar… 

Tanto João como Lucas fazem questão de assinalar este facto: no primeiro Natal, não havia lugar para Deus. 

Dois mil anos depois, pouca coisa mudou… Ele vem aí de novo, vem para o que é seu. Iremos recebê-l’O? 

Mais do que um tempo para comprar, cozinhar, fazer listas, e tudo o que associamos a este tempo litúrgico, 

Advento é sobretudo o tempo que nos é dado para fazermos espaço na hospedaria.  

Abrimos a caixa com enfeites antigos, montamos o pinheiro, desembrulhamos as figuras do presépio, 

afastamos o sofá e as cadeiras. “Façam espaço!”. O Menino que vai nascer precisa de espaço… Não é assim 

connosco? A cada filho que vem, é preciso fazer espaço – no quarto, no sofá, à mesa, no colo… - “Chega 

para lá!” “Eu estava aí primeiro!” “Esse lugar é meu!” E depois, a voz do pai ou da mãe: “Façam espaço!” 

De pernas para o ar 

Quando o filho chega e o olhamos nos olhos, deliciados com este dom totalmente imerecido, esquecemos 

tudo o que aprendemos nos livros e vídeos – “deu-me uma branca”, dizem os alunos na escola, diante de um 

teste para o qual não se sentem preparados - e só fica o que realmente importa: faço espaço para ele? Deixo 

que, de um dia para o outro, ele vire a minha casa de pernas para o ar? Deixo que ele mesmo me ensine o 

que tenho de fazer? Abandono os meus esquemas rígidos e esqueço o relógio, para o servir como precisa? 

Deixo que interrompa as minhas conversas, a minha noite, os meus planos, os meus sonhos? (e se “ele” se 

ler também com maiúscula, “Ele”, o Menino Divino?) 

De um dia para o outro, o espaço apertado e contido entre marido e mulher alarga-se até quase rasgar – 

como o parto – para que o filho caiba. Aqueles dois esposos, que até então se olhavam nos olhos 

mutuamente, focam agora em conjunto um outro ponto, que de repente se tornou o centro das suas vidas. (E 

o Menino que vem? Iremos, em conjunto, focar n’Ele o nosso olhar?)  

Isaías transforma em poesia o que todos os pais sabem: o filho que chega revira a nossa vida e coloca tudo 

de pernas para o ar: “Serão alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas; endireitem-se os 

caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas. Então se manifestará a glória do Senhor e todo 

o homem verá a sua magnificência…” (Is 40, 4-5) Pobre da criança que não provoca um tsunami na vida 

dos pais! Se não há cansaço, se não há olheiras, se não há comida fria, é porque são outros os que cuidam do 



 

 
 

bebé… Mas só neste virar o mundo de pernas para o ar se manifesta a felicidade única, pura, gloriosa da 

chegada de um filho.  (Amarei de verdade o Senhor, se nunca me deixar “desarrumar”?...) 

A hospedaria 

É aqui, na nossa casa, que Ele quer nascer. Façam espaço! É preciso “chegar para lá” a nossa vontade e o 

nosso cansaço, e deixar que o outro se aproxime… “Mãe, posso ler-te esta adivinha que aprendi na escola?” 

“Mano, ajudas-me na matemática?” “Marido, tens uns minutos para me escutar?” É preciso que toda a 

família se acomode num banco da igreja e faça espaço para O adorar, para centrar n’Ele o olhar comum: 

“Shiu, agora olha só para Jesus, ama só a Jesus! Ele está aqui!” 

Quando se trata de um bebé, não há discussão possível: o que ele pede, ele recebe. O Menino Deus é-nos 

dado como um bebé, para que O recebamos assim, com urgência, de um salto a cada vez que nos manifesta 

a sua vontade no grito do próximo ou no silêncio da oração. Deixaremos que nos interrompam o descanso e 

o trabalho, o dia e a noite? (Deixaremos que Deus interrompa os nossos importantes afazeres?) 

Na nossa hospedaria, há um quarto que raramente cedemos: o nosso. Já o observámos bem? Está certamente 

atulhado de vaidade, autoestima, auto-qualquer-outra-coisa… O Menino quer nascer e não tem espaço. 

Vamos, mãos à obra! De agora até ao Natal, façamos o propósito concreto de aceitar com alegria (ainda que 

dolorosa) as humilhações; não nos desculparmos quando nos acusam; deixar que sejam os outros a escolher 

e os seus gostos a prevalecer; não publicar nas redes sociais as boas obras que fizermos; não dominar as 

conversas; não chamar a atenção sobre nós. Abatamos as colinas do nosso eu e façamos espaço!  

O choro de Deus 

“Não sabia que era capaz de amar assim”, dizemos, diante do milagre de um filho. Digamos, diante do 

milagre do Natal. É preciso ser-se pai ou mãe para experimentar um amor tão puro e avassalador? Não: 

Santa Teresinha escolheu ser “do Menino Jesus”, porque decidiu entregar-se ao amor inebriante do Bebé 

Divino. Pelo mistério da encarnação, o amor que experimento pelo próximo revela-me como amar a Deus, e 

o amor que experimento por Deus revela-me como amar o próximo. Que maravilha, a vocação de família! 

E Deus encarnou. A sua primeira linguagem, como a de qualquer bebé, foi um grito sem palavras, um 

choro a clamar por espaço na vida de alguém, um choro à procura de um colo e de leite. E assim continuará 

até ao fim, até à cruz, até ao último grito, agora já com palavras: “Tenho sede!” (Jo 19, 28) É preciso que 

neste Natal, sintamos a urgência deste grito divino. Ele vem para o que é seu, e é preciso que os seus façam 

espaço para Ele, é preciso que os seus O deixem desarrumar a sua vida e interromper os seus projetos… 

© Teresa Power, 7-12-19 


