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“Porque o Filho do homem virá na 
glória de seu Pai, com os seus anjos” 
(Mateus 16:27).

K atie vasculhou a caixa de 
enfeites, procurando cui-
dadosamente em meio 

às folhas amassadas de papel de 
presente. Ela ainda não conseguiu 
encontrar o que procurava.

Colocou tudo de volta na caixa e 
foi falar com a mãe.

Katie tinha procurado atrás do 
piano, embaixo do sofá, até mesmo 
no berço de Thomas. Nem sinal. Ela 
tinha que contar à mãe.

“Mãe, o menino Jesus sumiu.”
Katie levou a mãe até o presépio 

que estava na sala de estar. José, 

Maria e os pastores estavam lá. 
Os magos também, sem falar num 
camelo e num burro. Todas as figu-
ras estavam reunidas em volta da 
manjedoura vazia.

“Parece que sim, não?” disse a 
mãe.

“É, não consigo achá-Lo em 
lugar nenhum. Procurei até cansar.” 
Sem o menino Jesus, seria o fim do 
presépio.

A mãe foi até a estante. “Ele não 
despareceu”, disse ela ao estender 
a mão e pegar algo na prateleira de 
cima.

Katie suspirou, aliviada. “Aqui está 
Ele!” exclamou ela. “Vou colocá-Lo 
na manjedoura.”

Ela pegou a figura, mas a mãe 
colocou-a de volta na estante. “Este 
ano vamos colocar o menino Jesus 
na manjedoura na manhã de Natal”, 
anunciou a mãe. “É uma tradição 
que seu pai aprendeu na França.”

“Por quê? Os outros parecem tão 
tristes.”

“Não sei se estão tristes”, disse a 
mãe. “Para mim, parece mais que 
estão esperando.”

Katie examinou as figuras. Viu 
o lugar vazio na manjedoura que 
pertencia ao menino Jesus. Algumas 
das figuras estavam viradas para 
aquele ponto do presépio.
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S “Acho que sim”, disse Katie.
“Lembra antes de Thomas nascer 

como você ficou animada com a 
chegada dele?” perguntou a mãe.

Katie sorriu para o irmãozinho 
bebê, que estava brincando deitado 
num cobertor. “Lembro, foi uma 
espera interminável.”

“Sabia que os profetas esperaram 
por milhares de anos a vinda de 
Jesus para nos ajudar a voltar a viver 
com o Pai Celestial?”

Katie lembrava-se de ter visto na 
Primária uma gravura de um profeta 
escrevendo sobre o nascimento do 
Salvador. “Acho que sim”, disse ela.

“Profetas como Isaías pensaram 
no que o Salvador faria quando 
viesse e escreveram a respeito”, 
explicou a mãe. “Passaram a vida 
inteira esperando o nascimento 
Dele. É por isso que montamos 
o presépio assim, para lembrar-
mos que muitas pessoas espera-
ram muito tempo pela vinda do 
Salvador.”

“Eu me cansaria se tivesse de 
esperar a vida inteira”, disse Katie, 
olhando os pastores que estavam  
à espera de Jesus.

“Mas também há outro motivo 
para fazermos isso”, continuou  
a mãe.

“Qual?”
“Lembra-se da noite familiar 

em que falamos sobre a Segunda 
Vinda?”

Katie pensou por alguns instan-
tes. “É quando Jesus vai voltar,  
não é?”

“Isso mesmo”, respondeu a mãe.
“Vai acontecer quando?”
“Bem, não sabemos. Mas estamos 

aguardando a vinda de Jesus, assim 
como os pastores no presépio e 
assim como os profetas antigos. Esse 
é outro motivo para esperarmos o 
Natal para pôr o menino Jesus no 
presépio — para lembrarmos que 
estamos à espera de Jesus também.”

“Ele vai voltar a uma manje-
doura?” perguntou Katie.

“Não, Ele não vai voltar a ser 
bebê. Na próxima vez em que Jesus 
vier, será como um ser ressuscitado. 
Mas a manjedoura vazia do presé-
pio nos lembra de que, assim como 
estamos aguardando a manhã de 
Natal e assim como tantas pessoas 
esperaram a vinda de Jesus à Terra, 
hoje em dia esperamos a volta Dele. 
Não perdemos o menino Jesus.  
Isso faz parte de nossa maneira de 
recordá-Lo em família.”

“Só precisamos esperar”, disse 
Katie com um sorriso.

“Isso mesmo”, respondeu a mãe.
“Enquanto aguardamos, podemos 

fazer biscoitos açucarados?” ◼

“Declaramos que 
Ele virá novamente 
à Terra, dessa vez 
com poder, majes-
tade e glória, para 
reinar como Rei 
dos reis e Senhor 
dos senhores.

Élder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 
Doze Apóstolos, “Permanecer Unidos na 
Causa de Cristo”, A Liahona, agosto de 
2012, p. 24.


