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curiosidadesnatal

A caminho do Natal

A época natalícia é feita de um
conjunto de tradições acumuladas
ao longo de séculos, muitas delas
de origem pagã que foram sendo
adoptadas pelos cristãos. A Igreja

tentou proibir alguns desses
costumes mas sem sucesso.

Texto: Marta Almeida Carvalho

São muitas as tradições aliadas a esta época do
ano. Somando rituais pagãos e cristãos o resultado
foi a grande festa celebrada um pouco por todo o
mundo. A quadra, religiosa por natureza, transfor-
mou-se numa corrida consumista que foi alterando
o significado do Natal ao longo dos tempos. As
tradições da festa surgiram, fundamentalmente, na
Idade Média.

Sabia que:
• Nos rituais pagãos, o pinheiro de Natal simbo-

lizava poderes mágicos para quem enfeitasse a casa
com verduras.

A Igreja tentou banir este ritual das práticas cris-
tãs, sem sucesso, sendo quase que  obrigada a acei-
tá-lo. Para tal convencionou que representaria a San-
tíssima Trindade devido à sua forma triangular.

• A figura do Pai-Natal resultou de uma mistura
de S. Nicolau, um bispo originário da Ásia Menor
há mais de oitocentos anos, e da figura pagã do
Velho Inverno.

• O hábito de trocar presentes na época natalícia
resulta da lenda dos três reis magos que seguiram uma
estrela luminosa até ao estábulo onde nasceu Jesus.

Baltasar, Belchior e Gaspar transportavam ouro,
incenso e mirra para oferecer ao Salvador como
prova de humildade. Hoje, os presentes trocados
são bem diferentes.

• O primeiro exemplar de um presépio foi repro-
duzido em Roma, no século V. Representando a gru-
ta onde terá nascido Jesus, foi divulgado por S.
Francisco de Assis que, tomando por referência as
descrições bíblicas do nascimento, reproduziu-as
em miniaturas.

• A missa do galo, embora associada ao nasci-
mento de Cristo, não é um produto do cristianismo.

O dia 25 de Dezembro tinha conotação religiosa
por ser o dia do solstício de Inverno. Significava
tempo de renovação, marcando o início da cami-
nhada para a Primavera.

Ceia de Natal
A ceia de Natal é uma tradição e o ambiente festivo

reúne a família nesta noite especial. À mesa não faltam as
iguarias. Com as diferenças características que marcam
cada zona podem-se encontrar o tradicional bacalhau (cos-
tume portuense), o perú, a aletria, o leite-creme, as filho-
ses, os pinhões, as nozes e, claro, as imprescindíveis
rabanadas às quais se junta o bolo-rei. Para beber, o vinho
fino e o champagne têm um lugar privilegiado na mesa da
consoada. Depois da ceia, que pode ser antes ou depois da
missa do galo (os portuenses realizam-na antes), o serão
é de conversa e jogos com a família. 


