
 
 

Uma história para ler em voz alta 

Um dia normal no tempo de Jesus 

 

 

Vou contar como poderia ter sido um dia normal da infância de Jesus. Ao fazê-lo, 

porém, cometo alguns erros terríveis. Sempre que reparares num erro, podes gritar STOP e 

corrigir-me: 

 

Assim que o sol nasce, toca o despertador1... Maria levanta-se e liga o forno1. Assim 

que ele está suficientemente quente, ela coloca a massa de pão que preparou na noite 

anterior. Depois ela abre a torneira2 e lava os pratos e talheres3 da noite anterior. Agora José 

também acorda. Depressa veste as suas calças, camisa e casaco4 e senta-se na sua cadeira à 

mesa5. Jesus, no seu quarto6, ouvindo o barulho desceu do seu beliche7. Ele também veio 

tomar ao pequeno-almoço. Comem croissant8 frescos, bebem café8 e Ovomaltine8. De 

seguida, José vai para o pátio e começa a trabalhar. Ele é carpinteiro. Liga a serra elétrica1 e 

separa um tronco de árvore grosso. Jesus vai à escola9. Prepara a sua mochila, cadernos e 

livros10 e vai de bicicleta8 até à escola. O professor começa a aula por tocar primeiro uma 

canção no piano8 e todos a cantam. Depois as crianças sentam-se nas suas secretárias8 e 

começam a escrever. 

Entretanto, Maria coloca a roupa suja na máquina de lavar roupa1 e limpa o chão. Ela 

ordenha a sua única cabra e depois deixa-a sair. Feito isto, ela vai às compras ao Migros11. De 

volta a casa, ela prepara o almoço. Há frango com babatas fritas e ketchup8. Por esta altura já 

é quase uma hora. O sol está a quente e o calor do meio-dia é grande. Jesus voltou da escola 

para casa. Todos estão sentados à mesa5 a comer. José ligou o rádio1. Ele quer ouvir as 

notícias12. Depois do almoço, todos dormem uma sesta porque está demasiado calor para 

trabalhar. Por volta das cinco horas, todos estão de novo acordados. José continua a trabalhar 

na madeira, Maria trabalha no campo e Jesus tem de ajudara mãe primeiro, mais tarde ele 

brinca com as crianças da aldeia. Quando escurece e os candeeiros de rua1 estão acesos em 

todo o lado e as crianças vão para casa. Após o jantar a família vê um filme no Netflix1. Depois 

de todos terem tomado banho2, guardam a cabra, as suas poucas galinhas, e o burro. Para 

garantir que está escuro em todo o lado, o pai desliga as luzes13. Agora todos eles vão dormir. 
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Explicação da história: 

 

1. Eletricidade, pilhas e/ou baterias, não existiam naquela época. Eles não conheciam nenhum 

aparelho elétrico. Também não existia telefone, computador ou Internet. 

2. Não havia água canalizada nas casas. Tinham de ir aos poços de água e encher jarros e que 

depois levavam para casa. (Exceto talvez em palácios romanos: havia alguns reservatórios de 

água). 

3. Não sabiam como comer com talheres. Comiam a maior parte da sua comida com as mãos: 

a maior parte já estava cortada em pedaços. Por vezes precisavam de colheres. 

4. Não existiam calças como as de hoje. Usavam capas, por vezes semelhantes a um vestido 

solto, capas e lenços na cabeça. 

5. Cadeiras e mesas não existiam em aldeias comuns: elas sentavam-se no chão. Faziam a 

refeição num grande tapete redondo. No meio tinham como uma mesa redonda, mas no chão. 

6. Havia apenas um quarto. À noite, tudo o que foi usado durante o dia era posto de lado. 

Assim, havia espaço para desenrolarem os tapetes de dormir. Os animais tinham o seu lugar 

na casa, mas apenas um degrau abaixo. 

7. Sem camas: esteiras de dormir tecidas a partir de fibras vegetais, diretamente no chão.  

8. Eles conheciam nada disto. 

9. Não havia escola. Algumas crianças (que não tinham de ajudar tanto em casa e não viviam 

muito longe) eram autorizadas a aprender a ler e a escrever com os escribas. 

10. Não havia. Praticavam a escrita em placas de argila macia e afins. Não havia livros, mas 

sim pergaminhos. 

11. Não havia nenhum, também não havia nenhum Aldi. Faziam as compras no mercado. 

12. Notícias podiam ser conhecidas enquanto se vai buscar água ou no mercado. 

(Informações importantes eram anunciadas na praça da aldeia). 

13. Não havia lâmpadas e luzes. Na aldeia comum havia apenas pequenas lâmpadas a óleo. 

Não eram muito brilhantes. 
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