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As históriasque fazem o Natal
Fe, sonhos e lendas tornam o 25 de dezembro uma data muito especial para grande parte da humanidade
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Há séculos, povos de várias partes
do mundo se reúnem para comemorar,
com algumas variações culturais, religio-
sas ede classe social, o Natal —festaem que
se celebra, pelo calendário cristão,o nas-
cimento de Jesus. É uma data repleta de

imaginá-
rio
sonhos e lendas, que estimula o imaginá-

o de crianças e adultos, com presépios,
reis magos, Papai Noel, pinheiros e pre-
sentes.

Nessa época do ano, as vitrinas das
lojas ganham um colorido e brilho carac-
terísticos. Rádios e TVs despejam men-
sagens natalinas "desinteressadas", mas
sempre vendendo algum produto, embo-
ra essa não seja a intenção, é claro! As
crianças estão mais do que nunca excita-
das: não importa se Papai Noel realmente
existe ou se tudo não passa de fantasia
dos adultos.

A "ilusão" do Natal começa com a

própria data: o dia 25 de dezembro não
passa de suposição, que despertou, por
muitos séculos, a curiosidade de investi-
adores. De acordo com estudiosos, a
ta foi fixada no ano de 440, pelo papa

.110 1. Àquela época, o dia 25 de dezem-
o	ra destinado à comemoração da

o

a o solstício, consagrada ao Sol na
a agã. A princípio, a opção não foi

tssiv mente aceita. Depois de algum
mpo a festa de 25 de dezembro propa-
)U-S e rapidamente pelas igrejas ociden-

is	depois de vencidas algumas resis-
cias, até pelas orientais.

Aos mais desavisados, um lembre-
te: Papai Noel, como nós o vemos hoje,
vestido de vermelho, barbas brancas, tre-
nós, etc., realmente não existiu, mas tem
uma pontinhade realidade. Esse símbolo
do Natal foi inspirado num bispo que
viveu na Ásia menor, hoje Turquia, no
século IV.

O bispo de Mira teria ficado famoso
por sua generosidade, já que distribuía
presentes para crianças. Sua fama de
bondoso percorreu a Europa, tornando-
se conhecido como São Nicolau. A roupa
vermelha, as barbas brancas, as renas,
enfim, a imagem do tradicional Papai
Noel foi sendo construída ao longo do
tempo. No final do século passado, por
exemplo, o "velhinho" ganhou barriga e
bochechas vermelhas nas mãos do cartu-
nista norte-americano Thomas Nast.

A troca de presentes, no Natal, é um
costume iniciado em memória aos três
Reis Magos que, seguindo uma estrela
brilhante, levaram ao Menino Jesus ouro,

incenso e mirra. Já os presépios são tam-
bém uma tradição muito antiga. A "re-
produção" em miniatura do nascimento
de Cristo teria sido introduzida, no século
XIII, por São Francisco de Assis.

Árvores e pinheiros são outros sím-
bolos ,característicos do Natal. Conta a
lenda que a árvore foi adotada para subs-
tituir os sacrifícios ao carvalho sagrado e
que o costume de decorá-la foi iniciado
por Martinho Lutero— o líder da Reforma
Protestante. Hoje, o mais usual é orna-
mentá-las com bolas coloridas e brilhan-
tes. Mas, no passado, os escandinavos,
por exemplo, usavam redes de pesca e
pequenas bandeiras.

As tradições natalinas, além das
variações que apresentam entre países,
mostram-se particularmente diferentes no
interior do Brasil. As pequenas cidades
mantêm vivas algumas tradições que pas-
sam quase despercebidas pelos que mo-
ram nos centros urbanos. Entre meados
de dezembro até a festa de Reis, comemo-
rada no dia 6 dei aneiro, podem ser vistos
o bumba-meu-boi, boi-calemba, maruja-
das, congadas ou congos, que são mani-
festações populares de influência euro-
péia, indígena e africana.

Agora que o Natal se aproxima,
essa magia se renova. E curioso perce-
ber, no entanto, que o nascimento de
Jesus talvez seja o fato menos lembrado
nesta data. Em geral, nessa época, as
pessoas se esquecem do verdadeiro signi-
ficado do Natal e se entregam com eufo-
ria às compras e às delícias de uma mesa
farta.


