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NATAL 

 

Ah o Natal!!! Uma data tão deliciosa para passarmos com nossas famílias e amigos. Mas qual a 

origem do natal? De onde vem a Figura do Papai Noel? Vamos descobrir juntos algumas 

curiosidades sobre esta data? 

Que o Natal comemora o nascimento de Jesus Cristo, nós já sabemos, mas o interessante é 

que até o século IV o natal era comemorado em várias datas diferentes, pois não se sabia com 

exatidão o dia do nascimento de Jesus. Então no ano de 350, através do Papa Julio I, foi 

decretado o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. Apesar disso alguns 

estudiosos afirmam que o nascimento teria ocorrido em meados de abril. 

Podemos encontrar a história do Natal na Bíblia nos Evangelhos de Mateus e Lucas. 

A figura do Papai Noel surge inspirada em São Nicolau, um bispo do século III. Muitas são as 

lendas que giram em torno desse Homem. Todas  envolvendo a ajuda aos pobres, presentes 

para crianças pobres, saquinhos de dinheiro deixado próximo as chaminés das casas. Não 

demorou para que milagres fossem atribuídos a ele, que virou Santo. A Associação da sua 

imagem ao bom velhinho aconteceu na Alemanha e tomou todo o mundo em pouco tempo. 

A imagem popular e moderna do nosso querido papai Noel foi criada em 1886, por um 

cartunista chamado Thomas Nast. Mas a popularização mesmo veio através de um comercial 

da coca cola, em 1931, onde mostrou o figurino criado por Nast, que também utilizava as cores 

da marca.  

Já a arvore de natal, encontramos muitos indícios de seu surgimento. O Mais popular é que a 

tradição começou em 1530, com, Martinho Lutero, na Alemanha, onde em uma noite 

estrelada ele ficou impressionado coma a beleza dos pinheiros cobertos de neve e iluminados 

pelas estrelas. Lutero então reproduziu em sua casa essa imagem, enfeitando um galho da 

arvore em sua casa, utilizou como enfeites, estrelas, velas e algodão, para que pudesse 

representar para sua família a beleza que teria admirado na floresta.  

As Bolas surgiram para substituir os enfeites antigos como maçãs, pedras que eram amarradas 

nos pinheiros. As estrelas representam o poder de Deus. A maior delas é colocada no topo da 

arvoe, representando o Menino Jesus. 

No Brasil as árvores de Natal estão presentes em muitos lugares. Além de decorar, elas 

simbolizam a alegria, paz e esperança. 

Tanto as velas, quanto nossos queridos “pisca- pisca”, representam a luz de Jesus, que afirmou 

ser “a luz no mundo”. 

A troca de presentes é uma tradição no natal, pois nos remete aos presentes que os três reis 

magos deram ao menino Jesus. 

 



 

Curiosidades: 

- As guirlandas são colocadas nas portas das casas para simbolizar a receptividade para esta 

data. 

- O primeiro presépio foi montado por São Francisco de Assis. 

- As três principais cores do natal representam: Verde, é o símbolo da vida e do renascimento. 

O vermelho representa o sague de cristo e o dourado representa a luz, realeza e riqueza.  

- Luzes elétricas foram utilizadas pela primeira vez em árvores de natal em 1895 

- Antigamente na Europa, no dia de natal as portas das casas ficavam abertas na noite de natal 

para que os pobres e viajantes pudessem participara da ceia. 

- No Brasil o prato mais tradicional é o Peru Assado. 

- Jingle Bells, foi a primeira música cantada no espaço em 1965 

 

Para todos vocês e suas famílias, um Feliz Natal!!! 
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