
Natal 

 

a árvore de Natal 

 

 

o azevinho 

 

o Papai Noel (B) / o Pai Natal 
(P) 

 

a rena 

 

Na cultura popular, o trenó do 
Pai Natal, ou Papai Noel, é 

puxado por renas 
(presumidamente voadoras). 

o presente 

 

a guirlanda 

 

o pisca-pisca (B) / as luzez de 
Natal 

 

 

bolas ou bolinhas de Natal 

 

a cantiga de Natal 

Deixei meu sapatinho na 
janela do quintal 

Papai Noel deixou um 
presente de Natal 

Como é que Papai Noel não 
se esquece de ninguém? 

Seja rico ou seja pobre e o 
velhinho sempre vem. 
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o presépio 

 

As peças do presépio 

Menino Jesus: É o filho de Deus. Foi o escolhido para ser o salvador do povo. 

Maria: É a mãe do filho de Deus. Do seu ventre, nasceu Jesus Cristo. 

José: É o pai "adotivo" do menino Jesus, segundo o padre Anderson Gomes. 

O curral: É o local simblizado pelo presépio. Era onde se guardavam o gado, o curral. Por 

isso, no presépio, Jesus fica sobre as palhas, em uma manjedoura. 

A manjedoura: É um lugar de aconchego onde Jesus ficou quando nasceu.É como se fosse o 

berço de Jesus. 

O burro e o boi: Os animais representam a simplicidade do local onde Jesus nasceu. "Jesus 

não nasceu em palácios, nem em lugares luxuosos, mas sim em meio aos animais". 

Os Anjos: Os anjos anunciam a chegada do filho de Deus aos pastores. Eles sabem que 

nasceu o salvador 

Os pastores: Os pastores são homens do campo, que simbolizam a simplicidade do povo, já 

que Deus acolhe todos, sem se importar com sua condição social 

A Estrela: A estrela de Belém é aquela que se coloca no alto da árvore. Foi ela que guiou os 

três Reis Magos quando Jesus Cristo nasceu. 

Os Reis Magos: Os três Reis Magos - Melquior, Baltazar e Gaspar eram considerados sábios. 

Eles estavam no local onde Jesus nasceu. Eles vieram do Oriente conduzidos pela estrela. 

Chegaram à cidade de Belém, local de nascimento do menino Jesus, trazendo presentes: 

mirra, ouro e incenso. O padre explica que o ouro representava a realeza, a mirra era símbolo 

da paixão e o incenso significava a oração. 
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