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Origem do Natal 

De acordo com a Bíblia, o nascimento de Jesus foi celebrado por muitos simpatizantes, 

incluindo os magos que levaram presentes na ocasião. 

Os primeiros cristãos no Império Romano desejavam continuar essa prática, mas 

descobriram que celebrar o nascimento de Jesus era muito perigoso sob o domínio 

romano, onde ser cristão podia ser punido com a morte. 

Assim, os cristãos começaram a comemorar o aniversário de Cristo em 25 de dezembro, 

que já era o dia de um importante festival pagão, a fim de adaptar com segurança os 

costumes romanos enquanto ainda honravam o nascimento de Jesus. 

Foi assim que o Natal passou a ser comemorado no feriado romano da Saturnália, e foi 

do feriado pagão que muitos dos costumes do Natal tiveram suas raízes. As celebrações 

da Saturnália incluíam a confecção e entrega de pequenos presentes, por exemplo. 

Este feriado durava alguns dias, começando em 17 de dezembro (o aniversário de 

Saturno), e terminando em 25 de dezembro (o aniversário do Sol Invictus, o “Sol 

Invicto”). 

Os festivais combinados resultaram em uma temporada prolongada de férias de inverno. 

Os negócios eram adiados e até os escravos se banquetearam. Havia bebida, jogos e 

música e diversas atrações para o entretenimento da população. 

A festa do Sol Invictus em 25 de dezembro era um dia sagrado na religião do Mitraísmo, 

que foi difundida no Império Romano. Seu deus, Mithras, era uma divindade solar de 

origem persa, identificada como o sol. 

Evidência de que os primeiros cristãos estavam observando 25 de dezembro como o 

aniversário de Jesus vem do livro “Sextus Julius Africanus Chronographiai” (221 d.C), 

um livro de referência para os cristãos. 

No entanto, desde o início, a identificação do nascimento de Cristo dentro de um feriado 

pagão era controversa. O teólogo Orígenes escreveu em 245 d.C uma crítica, dizendo que 

queriam celebrar o aniversário de Jesus como se ele fosse um rei faraó. Mesmo com a 

polêmica, o Natal foi celebrado com uma mistura de costumes cristãos e seculares desde 

o início, e permanece assim até hoje. 

O impulso para a celebração do Natal aumentou depois que Constâncio, filho do 

imperador Constantino, decretou que todos os templos não-cristãos do império fossem 

imediatamente fechados e quem ainda oferecesse sacrifícios de culto aos deuses e deusas 

nesses templos seria condenado à morte. 

Os seguidores de Mitras acabaram sendo forçados a se converter sob essas leis. Apesar 

de sua conversão, eles adaptaram muitos elementos de suas antigas religiões ao 

cristianismo. Entre estes, estava a celebração do nascimento de Mitras em 25 de 

dezembro, que agora era celebrado como o aniversário de Jesus. 

Outro ímpeto para o apoio oficial romano ao Natal surgiu dos debates cristológicos na 

época de Constantino. A escola Alexandrina argumentava que ele era a palavra divina 
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que se fazia carne (veja João 1:14), enquanto a escola de Antioquia afirmava que ele 

nasceu humano e foi infundido com o Espírito Santo na época de seu batismo (ver Marcos 

1:9-11). 

Uma festa celebrando o nascimento de Cristo deu à igreja uma oportunidade de promover 

a visão intermediária de que Cristo era divino desde o tempo de sua encarnação. Maria, 

uma figura menor para os primeiros cristãos, ganhou destaque como theotokos (portadora 

de deus). Houve celebrações de Natal em Roma já em 336 d.C e o 25 de dezembro foi 

adicionado ao calendário como um dia de festa em 350 d.C. 
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