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A história do Natal
Você sabe por que celebramos o Natal?
O Natal é uma celebração religiosa que comemora o nascimento
do menino Jesus.
Jesus, desceu dos céus e veio a terra para nos ensinar sobre
o amor e o perdão.
Para aqueles que acreditam na importância que sua vida teve, o
Natal é extremamente especial, já que na virada da noite do dia 24
para o dia 25 de dezembro há milhares de anos, Jesus de Nazaré
nasceu, em uma cidade do Oriente médio chamada Jerusalém, e
de lá ensinou para o mundo inteiro muito sobre os caminhos da fé,
da união e do amor.

Independente de religião, a celebração do Natal é para muitas
culturas um momento de reunião das famílias.

No Brasil...
As celebrações são:
com a família reunida
seja na praia, na piscina do clube, no quintal da vovó, ou na varanda com os amigos.

Os dias são longos e quentes, assim como a comida, mas as bebidas são bem geladas.
Temos amigo secreto, que é aquela brincadeira de adivinhar quem vai ganhar o presente de quem e
que é sempre uma diversão. E quem traz os presentes a meia noite é o Papai Noel.

O papai Noel é aquele cara bem clarinho, de barba e cabelos brancos, gordinho, que vem lá do polo
Norte em seu trenó puxado pelas renas mágicas que voam...
Ainda há quem ganhe presentes da vovó e do vovô, dos amiguinhos e da tia que mora na outra cidade.
Independe deles, essa é uma época do ano para estar junto e aproveitar o calor do abraço da família.

Nos Estados Unidos...
Os norte-americanos celebram:
com meias na lareira, e em muitos lugares do país, com neve do lado de fora.

A família se reúne, ou também os amigos, a comida e a bebida são quentes, assim como o forno que
assa cookies e bolachinhas que deixam a casa também quentinha.
Antes de dormir as crianças colocam um copo de leite e os cookies, que assaram no dia, ao lado da
lareira, para que o papai Noel (aquele que também viaja para o Brasil) possa comê-los depois de
deixar os presentes nas meias ou embaixo da árvore. As crianças abrem os presentes só no dia 25.

Na Alemanha...
A celebração acontece:
em família. As mais religiosas vão à missa.
A árvore de Natal é de verdade e é levada para casa 2 dias antes da celebração. Ela fica escondida em
um ambiente fechado da casa, porque enquanto a família está fora, o menino Jesus ou o papai Noel
passam, deixam ela todinha decorada e colocam os presentes embaixo dela.

Mas lá a celebração do Natal inicia-se na verdade já no começo do mês.
Tem um calendário que conta os dias até o dia 24 em forma de carinho e mensagens. Tem a tradição dos
biscoitinhos de Natal, das feirinhas típicas de rua, das músicas e dos enfeites por toda parte.
Assim como nos Estados Unidos, essa época do ano é fria, então todo mundo fica em volta da lareira,
tomando chá ou chocolate quente para se esquentar...

Independente de onde estivermos, a celebração dessa data tem uma
coisa em comum:

É recheada de amor e rituais que preenchem com gratidão e
bons sentimentos o coração de todas as famílias em
qualquer parte do mundo.
A família do OcaClub deseja à todos um

FELIZ E ESPECIAL NATAL!

