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A bênção

O sol, qual peixe dourado, mergulhara no horizonte. 
De repente, sobre a solitária capelinha de Nossa Senhora 
esquecida no bosque, pairou uma linda música. Um pas-
tor, que por lá conduzia seu rebanho, e preparava a flauta 
para tocar uma melodia em louvor da Mãe de Deus, ao 
ouvir o bimbalhar de sinos ficou tomado de enlevo. Sur-
preso, ergueu o olhar para o teto caído da capelinha, mas 
nada viu, a não ser os últimos raios de luz do dia.

“Deve haver um órgão”, pensou o pastor, e empurran-
do a porta, enfiou a cabeça pela abertura. Só havia escuri-
dão e silêncio. “Então a música vem lá de fora”, sussurrou 
o pastor. Ao sair, observou que as ovelhas estavam quietas 
e pareciam estar à escuta. No alto, a música de centenas de 
vozes entrelaçadas se tornava cada vez mais pura.

“Meu Deus, que beleza! Que beleza! Preciso contar 
isso ao senhor vigário”, sussurrou o pastor balbuciando, 
pois não conseguia falar. Seu coração lhe revelava o que 
estava acontecendo.

Tirou o chapéu, ajoelhou-se e murmurou: “Anjos, 
anjos” e as lágrimas lhe brotaram dos olhos.

Mais tarde, quase na hora de acender os lampiões, 
surgiu de uma viela escura um velho vestido como pe-
regrino. Era cego e se via apenas o branco dos olhos. 
Contudo, sem hesitar, parecendo alguém que enxergava 
bem, atravessou a Praça do Espírito Santo, dirigindo-se 
à casa onde morava o comerciante de tecidos Pedro Ber-
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nardone. Este havia se casado com uma nobre donzela 
do Sul da França, no ano passado. A casa era bonita, 
toda enfeitada de colunas.

O peregrino bateu à porta e como pedinte estendeu 
as mãos abertas. Aguardando rezava, e a prece fazia tre-
mular a barba. A empregada, uma coloninha simples, 
apressou-se em abrir-lhe a porta.

Na parte superior da casa ouvia-se uma mulher gri-
tando; mas, antes que a empregada pudesse dizer qual-
quer coisa, o cego falou: “Diga à Senhora Bernardone 
que ela deve ir ao estábulo. A criança só irá nascer lá, 
pois assim o quer Nosso Senhor. Em seguida, o peregri-
no, elevando aos céus os brancos olhos, retirou-se.

Num instante, a empregada subiu, e cheia de alegria e 
ansiedade e quase perdendo o fôlego, contou que um mon-
ge cego, com uma coroa de luz em volta da cabeça, esteve lá 
e trouxera uma linda mensagem da parte de Nosso Senhor 
dizendo que a criança deveria nascer no estábulo.

Todos os que estavam lá em cima no quarto, o mé-
dico, a parteira, a mulher que, enfraquecida, estava de 
cama e algumas amigas demonstraram logo grande ve-
neração pelo que a empregada lhes contou, pois todos 
eram muito piedosos. O médico tinha anteriormente 
pensado até em tornar-se padre.

A mulher, cujo marido se encontrava distante no 
Reino da França, queixava-se das muitas dores que sen-
tia. Contudo, até o momento, eles não haviam conse-
guido nada com os medicamentos, promessas e orações.

A mensagem que a empregada trouxe caiu como 
uma tábua de salvação para quem está se afogando: “Para 
o estábulo”, disseram uns aos outros.
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“Pois não! para o estábulo”, gemeu a mulher, “pois 
eu sonhei alguma coisa... o padre não teria asas?”, per-
guntou ela.

“Certamente!”, disse a empregada, “mas eu não as vi!”
Com muita dificuldade a mulher foi conduzida es-

cada abaixo pelo médico e pela parteira. As amigas se-
guiram atrás levando toalhas, garrafas de água quente, e 
a empregada trazia o pote de água-benta.

O pequeno cortejo deixou a casa atravessando o 
jardim onde floriam tardias rosas de setembro. No pe-
queno estábulo, sobre um feixe de palha fresca, à luz de 
uma vela, nasceu a criancinha, rapidamente, como uma 
canção popular. Era uma criatura pequena e magra. “O 
cansaço que causou tanto transtorno não foi nada. Va-
leu!”, disse a parteira.

A criancinha era Francisco. Nasceu num estábulo. 
A parteira deu-lhe um banho, envolveu-o e colocou-o 
ao lado da mãe que estava dormindo de cansaço, mas 
satisfeita.

Todos olhavam admirados para a criança.
“Maravilhoso, verdadeiramente maravilhoso”, disse 

o médico elevando o olhar para o teto escuro. A empre-
gada ria e pensava alto: “Como no estábulo em Belém”.

“Mas, sem o boi e o burro”, disse a parteira. “Con-
tudo, um anjo estava lá”, retrucou a empregada “e ele 
falou comigo e não com vocês”, acrescentou ela. “Vamos 
agradecer a Deus”, disse o piedoso médico fixando os 
olhos no alto. Estaria ele contemplando uma estrela pela 
fresta do teto? Fez o sinal da cruz, e todos se uniram e 
rezaram de mãos postas, mas a empregada se ajoelhou 
diante da gruta.


