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Os primeiros indícios da comemoração de uma festa cristã litúrgica do nascimento de
Jesus em 25 de dezembro é a partir do Cronógrafo de 354. Essa
comemoração começou em Roma, enquanto no cristianismo oriental o nascimento de
Jesus já era celebrado em conexão com a Epifania, em 6 de janeiro.
Na antiguidade, o Natal era comemorado em várias datas diferentes, pois não se sabia
com exatidão a data do nascimento de Jesus. Foi somente no século IV que o 25 de
dezembro foi estabelecido como data oficial de comemoração.
O dia 25 de dezembro é uma data especial, sobretudo na cultura ocidental, por ser o dia
conhecido por abrigar o Natal, uma das festas mais importantes do cristianismo. Essa
festa celebra o nascimento de Jesus Cristo, evento que aconteceu no ano 1 d.C., em
Belém, cidade localizada na atual Palestina.
Texto retirado da internet.

1- Sabemos que o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. O que essa data
representa para você? Comente.

R. Pessoal.
2- Onde colocaram Jesus quando ele nasceu?
R. Em uma manjedoura.
3- Como você e sua família costumam comemorar essa data tão especial?
R. Pessoal.
4- Veja alguns dos símbolos natalinos.

Os símbolos do Natal representam o cenário da comemoração dessa grande festa cristã. É
por isso que nessa altura do ano os encontramos espalhados por todos os cantos.
Com origens em épocas distintas, cada um dos símbolos surge não só porque são bonitos
e trazem mais beleza e alegria à festa, mas porque todos eles têm uma curiosa história
para contar e, desta forma, transmite uma mensagem.
1- Estrela: A estrela de Natal foi aquela que indicou aos reis magos onde Jesus estava,
pois queriam adorá-lo.
Seguindo a estrela os magos puderam encontrar o Menino, que tinha nascido em Belém,
daí ela ser conhecida também como Estrela de Belém.

Além de ter sinalizado o caminho que levava ao Menino, a estrela representa o próprio
Jesus, que nasceu para guiar a humanidade.
2- Sino: O sino de Natal é o símbolo que representa o anúncio do nascimento de Jesus.
Isso porque, além de sinalizar as horas, o toque dos sinos avisa as pessoas para se reunir
para um acontecimento.
3- Vela: Diz-se que, na Alemanha, um senhor costumava colocar velas na sua janela para
iluminar o caminho dos viajantes.
Assim, as velas natalinas assumem o papel de representar a luz que o nascimento de
Jesus traz para a vida das pessoas, porque ele veio para dissipar as trevas, a escuridão.
Assim, velas acesas na noite de Natal revelam a presença de Cristo naquele ambiente,
além do que representam a fé.
4- Presépio: Trata-se de uma representação do cenário em que o Menino Jesus nasceu.
Assim, além de Jesus e de seus pais, Maria e José, nele figuram:


os animais do estábulo, que aqueceram Jesus;
o anjo, que anuncia ao mundo o seu nascimento;
a Estrela de Belém, que indicou o caminho para os reis magos;
 os três reis: Baltazar, Gaspar e Melchior.




Habitualmente é desmontado no dia 6 de janeiro, data em que os reis localizaram o
Menino.
5- Dos símbolos natalinos apresentados acima, qual mais chamou a sua atenção?
Justifique.
R. Pessoal.
6- Comente a frase: “Natal é amor, é família, paz e alegria.
R. Pessoal.
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