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(Autores: alunos do 4.º ano, turma da prof.a Antonieta, Centro Escolar da Lixa) 

 

Narrador - Era uma vez uma estrela muito grande e brilhante. Em alguns países as pessoas 

começaram a dizer que ela devia ser especial. 

O rei Baltazar notou que o povo andava muito agitado a falar de uma estrela especial e decidiu 

contar ao seu amigo rei Belchior. 

Baltazar - Ó amigo Belchior lá no meu reino andam todos a falar de uma estrela especial. 

Belchior - Baltazar, no meu reino também! Será que é da mesma estrela que falam? … E se 

fossemos visitar o nosso amigo Gaspar? 

Baltazar - Boa ideia. Ele é óptimo a dar bons conselhos, vamos lá. 

Narrador - Passado algum tempo, Baltazar e Belchior chegam ao reino do Rei Gaspar. 

Gaspar - Olá amigos! O que vos traz por cá? 

Belchior - Olá amigo Gaspar.  

Baltazar – Lá nos nossos reinos o povo anda muito agitado a falar de uma estrela especial, e 

nós gostaríamos que nos aconselhasses. 

Gaspar - (gargalhada) Ah ah ah ah ... Isso por aqui já não é novidade. 

Baltazar e Belchior - Ai não??!! Então o que pensas fazer para acalmar o povo? 

Gaspar - É fácil, vou anunciar que aquela estrela não passa de uma estrela normal, igual às 

outras. Assim, o povo fica calmo e nós podemos investigar a origem dessa estrela. 

Narrador - Não demorou muito tempo para concluírem que a estrela anunciava o nascimento 

de um Rei. Prepararam os seus camelos, escolheram alguns presentes e partiram. Viajaram 

durante alguns dias sem perderem de vista a estrela, mas numa noite de luar, deixaram de a 

distinguir no meio de tanta claridade. 

Resolveram então perguntar aos habitantes se tinham visto uma estrela diferente. 

Gaspar - Somos Reis de reinos distantes. Por acaso não viram uma estrela mais brilhante que 

as outras? 

Mohamed - Ah! Sim, vimos uma estrela grande, naquela direcção. 

Os 3 Reis - Muito obrigado! 

Narrador - Pouco depois encontraram a estrela por trás de uma colina. 

Naquele momento ficaram contentes, mas, de repente perceberam que ainda tinham muito que 

andar. 



 

Belchior - Já estou a ficar cansado. Nunca mais chegamos perto da estrela! 

Baltazar - Não estamos em altura de desistir. 

Gaspar - Desistir?! Será que ouvi bem?! Então não confiam na minha sabedoria? 

Narrador - Depois desta conversa, lá continuaram. Mas, uma tempestade de areia, deixou-os 

sem ver quase nada e perderam de novo o rasto à estrela. Resolveram então perguntar a um 

viajante se tinha visto uma estrela diferente. 

Isaac - Ah! Uma estrela grande, muito brilhante? Essa que dizem que anuncia o nascimento de 

um Rei? 

Os 3 Reis - Essa mesmo!  

Isaac - Ainda ontem estava naquela direcção. 

Os 3 Reis - Muito obrigado! 

(… passa algum tempo …) 

Narrador - E lá seguiram na direcção indicada. No dia seguinte, quando se encontravam no 

cimo de um monte, viram lá ao longe a tão desejada estrela. Conforme iam caminhando parecia-

lhes que a estrela ia ficando maior. 

Baltazar - Já viram que a estrela está cada vez maior?! 

Belchior – Aah? É verdade! 

Gaspar – Eh eh eh. As estrelas não crescem! Se vos parece maior é porque estamos cada vez 

mais perto dela. 

Narrador - Rapidamente chegaram junto da estrela que estava sobre um casebre. Bateram à 

porta. Falou-lhes um homem simples, de barbas, apoiado num cajado. 

José - Que vos traz cá? 

Belchior - Há muitos dias que seguimos uma estrela que nos levará até junto de um Rei que 

acabou de nascer. A estrela parou aqui. Por acaso nasceu aqui um Rei? 

José – Aqui? Não! Mas que querem dele? 

Baltazar - Queremos vê-lo para o adorar e oferecer-lhe estes presentes. 

José - O meu filho nasceu há uns dias, mas não é nenhum Rei. 

Gaspar - Nós temos a certeza que há-de ser Rei. Podemos entrar? 

José - Entrem, por favor. 

Narrador - Os três Reis entraram... 


