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Apre sen ta ção

De fi ni ti va men te, Na tal não é a fes ta má xi ma da Cris tan da de.
Fes ta ma i or é, sem dú vi da, a Pás coa, é cla ro, li ga da a Sex ta-Fe i ra
San ta. É aí que a Res sur re i ção de Cris to tri un fa so bre a Cruz. De po is
dela, ain da te mos que in sis tir na im por tân cia de Pen te cos tes. Afi nal,
é aí que se ma ni fes ta o Espí ri to San to, dan do-nos a cer te za de que Ele 
está no meio de nós. É em Pen te cos tes que nas ce a Igre ja, en quan to
Povo de Deus.

Sim, de fi ni ti va men te, Na tal não é a fes ta má xi ma da Cris tan da -
de. Não obs tan te, Na tal é a fes ta cris tã que mais nos en che de ter nu ra,
que mais nos emo ci o na. O Fi lho de Deus nas ce em nos so meio. Na
fra gi li da de da man je dou ra já se pre nun cia que, ao as su mir a con di ção 
hu ma na, Deus car re ga so bre si a nos sa fra gi li da de, e isto até a mor te,
e mor te de cruz.

No Na tal, Deus está ali, me ni no, de i ta do so bre a pa lha de uma
man je dou ra de uma hu mil de es tre ba ria. Assu me nos sa po bre za, nos -
sa mi sé ria, nos sa fra que za. Tor na-se um ser hu ma no, igual a cada um
de nós.

Foi pen san do em tudo isto que o CEBI se pro pôs a edi tar este
exem plar da sé rie A Pa la vra na Vida com o tí tu lo Adven to, Na tal,
Ano-Novo – tra di ções e lem bran ças.

Na ver da de, o tem po de Na tal se es ten de, para nós cris tãos,
des de o pri me i ro Do min go de Adven to, nes te ano, o dia 27 de no -
vem bro, até o dia 6 de ja ne i ro, o dia de Epi fa nia, que, no Ori en te, é
ce le bra do como dia do nas ci men to de Je sus. Em de cor rên cia dis to, o
li vre to abor da as tra di ções de Adven to, Na tal e Ano-Novo em três ar -
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ti gos que pre ten dem apre sen tar his tó ria e cos tu mes em tor no das fes -
tas de fim de ano.

Adven to: o tem po dos de se jos, de au to ria de Da ni el Sou za, abre 
esta sé rie de ar ti gos. Re fle te so bre o tem po li túr gi co e o ci clo do Na -
tal, apre sen ta a ori gem do Adven to, sua li tur gia e seus significados. 

As tra di ções em tor no do Na tal, es cri to por Car los A. Dre her,
pro cu ra des cor ti nar di ver sos cos tu mes e prá ti cas, de ori gens dis tin -
tas, que vão ocor ren do des de o pri me i ro Do min go de Adven to, pas -
san do pelo dia de São Ni co lau, che gan do ao Na tal, com sua ár vo re e
seu pre sé pio, até o dia 6 de ja ne i ro, dia de Epifania – a revelação que
vem do alto.

Ano-Novo, cujo au tor é Her bert Ro dri gues de Sou za, dis cor re
so bre as tra di ções em tor no do fim de ano. Per gun ta pe las ori gens da
fes ta, abor da a lin gua gem do tem po na tra di ção cris tã, aten ta para a
ce le bra ção de Ano-Novo como bên ção para um novo co me ço, e pro -
põe con cre ta men te uma ce le bra ção de Ano-Novo com a realização
da Ceia do Ágape.

Na se gun da par te do li vre to, a emo ção cres ce, o co ra ção se en -
ter ne ce, e a gen te vol ta a ser cri an ça, ao ler di ver sas ex pe riên ci as na -
ta li nas, es cri tas por vá ri os au to res. Ho lan da, Esta dos Uni dos, Itá lia,
Fran ça, Cuba, Su é cia, Mo çam bi que, Ale ma nha e Su í ça, são os pa í ses 
a par tir dos qua is Car los Mes ters, Ali ne Ste u er, Luis Sar to rel, Fran cis -
co Ru be a ux, Ní via Ivet te Nu ñez de la Paz, Emma Gus taf son, Da ni el
Jo a quim, Ma re i le Rös ner, Cla u de te Be i se Ulrich, Ela i ne Ne u en feldt
nos con tam lem bran ças. A ma i o ria des tas pes so as re la ta ex pe riên ci as 
de Na tal em seus pa í ses de ori gem. Duas ou tras, bra si le i ras, nos con -
tam a ex pe riên cia de ce le brar o Na tal em outro país. 

Por fim, Ru ben Mar ce li no Ben to da Sil va e Car los A. Dre her
con tam, cada qual, uma ex pe riên cia de Na tal mar can te aqui no
Brasil.
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E, as sim, ao ler os ar ti gos e as ex pe riên ci as, des cor ti na-se aos
nos sos olhos uma imen sa ár vo re de Na tal, che ia de lu zes cin ti lan tes,
de pe que nas ve las co lo ri das ace sas, vin das de di fe ren tes par tes do
mun do. São lu zes que nos en chem de emo ção e de ter nu ra, ali men -
tam a sa u da de da in fân cia e nos con vi dam a ce le brar o Deus-Me ni no
de i ta do na humilde manjedoura de Belém, no meio de nós.

De fi ni ti va men te, Na tal não é a fes ta má xi ma da Cris tan da de,
mas é aque la que mais nos faz sen tir ter nu ra e emoção.

Que este li vre to faça ain da mais fe liz o seu Na tal!

Car los A. Dre her
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