
QUAL É A  VERDADEIRA ORIGEM DO NATAL? 

 

Mesmo que o mundo inteiro considere o Natal como uma festividade cristã, a 

Palavra de Deus é silenciosa no assunto, os apóstolos e a igreja do Novo 

Testamento não observaram esse dia; Essa data foi celebrada muito antes do 

nascimento de Yashua, em homenagem ao deus pagão – o deus-sol. 

Essa data foi considerada  pela primeira vez a data da celebração ao nascimento 

de Yashua no ano 324 A.D  por Constantino, o Imperador de Roma naquela época. 

Ele incorporou o cristianismo com o paganismo tornando-o a religião de Roma e 

oficializou 25 de dezembro como a data do nascimento de Yashua, como tambem 

oficializou o domingo, como o dia de descanso. 

Yashua foi concebido seis meses após João Batista o qual foi concebido em junho 

(lucas 1:24-31). Nisto vemos que sua concepção foi em dezembro e seu 

nascimento entre os meses de setembro e outubro. 

Outro fator para considerar é o clima. Em dezembro, o clima em Belem é 

intensamente frio; o rebanho  não se encontrava nos pastos, nem os pastores, 

devido o frio. Em Lucas 2:8 confirma não ter Yashua nascido em dezembro, mas 

em outra data, quando os pastores estariam no campo pastoreando suas ovelhas; 

Sempre foi o costume daquele tempo e talvez de hoje, do rebanho ser trazido 

para um abrigo a começar do mes de novembro até o mês de março, por causa do 

frio. 

A ORIGEM DA ARVORE DE NATAL 

No Egito, a árvore de natal era uma palmeira, indicando o messias pagão –Baal-

Tamar; em Roma, ela era a árvore abeto, indicando o messias pagão – Baal-Berith. 

A legenda conta que a mãe de Adonis (o deus-sol) tornou-se numa árvore e 

naquele estado ela deu a luz ao seu filho divino. 

A posição do crente em Yashua diante deste resumo da verdadeira origem do 

natal é a de considerar a pergunta: É certo aos olhos do Senhor adotar costumes e 

tradiçoes pagães em nome do cristianismo?  



Todo o objeto de idolatria, incluindo a árvore de natal é condenado pela Palavra 

de Deus.( Leia Jeremias 10:1-5). 

Yashua disse aos seus discípulos “Se permanecerdes nas Minhas Palavras, sereis 

verdadeiramente Meus discípulos; e conhecerei a verdade e a verdade vos 

libertará (Joao 8:31-32). 

Concluimos que a celebração do Natal é pagã e o crente deve fugir e alienar-se de 

tal prática, porque não somos sócios com o mundo, mas somos escolhidos  por 

Deus para a santificação e obediencia ao Deus vivo- Yashua! 

Pense nisto! 

Eu sou jacinta para o ministério Luz da Palavra. 

 


