
O Natal para o cristianismo é uma data em que comemoramos o nascimento de Jesus 
Cristo. Na verdade não se sabe ao certo a data real do nascimento de Jesus. Vários histori-
adores da bíblia afirmam que a data certa ficaria entre junho e setembro, devido a interpre-
tação do evangelho.  A data para sua celebração é o dia 25 de Dezembro, pela Igreja Cató-
lica Romana e, o dia 7 de Janeiro, pela Igreja Ortodoxa. 
Após a celebração anual da Páscoa, a comemoração mais venerável para a Igreja é o Natal e suas primeiras manifesta-
ções. Ainda sendo uma festa cristã, é encarado universalmente por pessoas dos diversos credos como o dia con-
sagrado à reunião da família, à paz, à fraternidade e à solidariedade entre os homens. 
No século IV, as igrejas ocidentais passaram a adotar o dia 25 de dezembro para o Natal e o dia 6 de janeiro para 
Epifania (que significa "manifestação"). Nesse dia comemora-se a visita dos Magos. 
A celebração do Natal de Jesus foi instituída oficialmente pelo Papa Libério, no ano 354 d.c. . A Igreja entendeu que 
devia cristianizar as festividades pagãs que os vários povos celebravam por altura do solstício de Inverno. 
Portanto, segundo certos eruditos, o dia 25 de dezembro foi adotado para que a data coincidisse com a festividade 
romana dedicada ao "nascimento do deus sol invencível", que comemorava o solstício do Inverno. No mundo roma-
no, a Saturnália, festividade em honra ao deus Saturno, era comemorada de 17 a 22 de dezembro; era um período de 
alegria e troca de presentes. O dia 25 de dezembro era tido também como o do nascimento do misterioso deus persa 
Mitra, o Sol da Virtude. 
Assim, em vez de proibir as festividades pagãs, forneceu-lhes simbolismos cristãos e uma nova linguagem cristã. As 
alusões dos padres da igreja ao simbolismo de Cristo como "o sol de justiça" (Malaquias 4:2) e a "luz do mundo" 
(João 8:12) expressam o sincretismo religioso. 
Em quase todos os países do mundo, as pessoas montam árvores de Natal para decorar casas e outros ambientes. Em 
conjunto com as decorações natalinas, as árvores proporcionam um clima especial neste período. Acredita-se que esta 
tradição começou em 1530, na Alemanha, com Martinho Lutero. Certa noite, enquanto caminhava pela floresta, Lute-
ro ficou impressionado com a beleza dos pinheiros cobertos de neve. As estrelas do céu ajudaram a compor a ima-
gem que Lutero reproduziu com galhos de árvore em sua casa. Além das estrelas, algodão e outros enfeites, ele utili-
zou velas acesas para mostrar aos seus familiares a bela cena que havia presenciado na floresta. 
O Papai Noel, origem e tradição: estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo cha-
mado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 d.C. O bispo, homem de bom coração, costumava ajudar as pessoas 
pobres, deixando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) 
pela Igreja Católica, após várias pessoas relatarem milagres atribuídos a ele. 
A associação da imagem de São Nicolau ao Natal aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tem-
po. 
Curiosidade, o nome do Papai Noel em outros países: Alemanha (Weihnachtsmann, O "Homem do Natal"), 
Argentina, Espanha, Colômbia, Paraguai e Uruguai (Papá Noel), Chile (Viejito Pascuero), Dinamarca (Julemanden), 
França (Père Noël), Itália (Babbo Natale), México (Santa Claus), Holanda (Kerstman, "Homem do Natal), Portugal 
(Pai Natal), Inglaterra (Father Christmas), Suécia (Jultomte), Estados Unidos (Santa Claus), Rússia (Ded Moroz). 
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Impresso em papel reciclado 

Mensagem de Natal 
 
Todos os dias deveriam ser Natal, para que a paz 
reine em tua casa, que envolva teu coração e que o 
amor seja sempre presente. Sinta-se feliz e divida 
esta sensação de alegria com as pessoas que o 
cercam e com aqueles que ama e que tornam sua 
vida uma dádiva, um presente mais que especial 
de Natal - Feliz e Santo Natal, momento de união 
e divisão universal dos sentimentos que saem do 
coração. É o que nós da equipe IDF, desejamos à 
todos os nossos amigos e companheiros de traba-
lho! 
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