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JUNTA-TE A NÓS E ESCREVA AS TUAS IDEIAS
Escreve-nos para: Infância Missionária - Rua Ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa missio.omp@netcabo.pt 
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www.infancia.opf.pt

DONATIVO
SE QUISERES AJUDAR OUTRAS CRIANÇAS ENVIA O TEU DONATIVO PARA:
Infância Missionária \ Rua Ilha do Príncipe, 19 \ 1170-182 Lisboa
OU PARA A CONTA: 0033 0000 0002 3521 43405

O ADVENTO 
NAS NOSSAS CASAS...

Passo a passo vem o Natal, a festa mais espectacular do ano quando o Nosso Senhor vem 
à terra.  Infelizmente o Natal dos nossos anos, muitas vezes passa sem espírito católico 
e traz muitas mensagens que são apenas superfíciais e falam só do aspecto exterior. Ao 
recortar cada janela e colá-la nas respectivas casas na página ao lado, queremos que 

sintas os verdadeiros princípios do Natal.... 
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Paz             Amizade       Esperança        Alegria        Caridade

Carinho      Fraternidade    Bondade            Bem            Partilha

Misericórdia    Compaixão   Benevolência     Amparo          Esmola            

Oração          Auxílio          Piedade       Proximidade          Fé            

Sacrifício          Apoio      Solidariedade     Entrega            Amor            



PELAS FAMÍLIAS
INTERCEDER
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Libéria
Na Libéria as famílias e amigos próximos reúnem-se na festa e partilham presentes. Uma 
árvore de palmeira decorada com sinos é utilizado como árvore de Natal. Na manhã de 
Natal, acordam com canções e partilham objetos de utilidade, como sabonetes e lápis 
como presentes de Natal. O jantar de Natal é organizado ao ar livre e os pratos 
tradicionais consistem em arroz, carnes, mingau, sopa ou guisado de quiabo e cole inhame 
chamado fufu. Jogos tradicionais de Natal servem como passatempo na parte da tarde, 
enquanto o nascimento de Cristo é celebrado na noite com fogo de artifício.

Etiópia
A Etiópia é um dos mais antigos países da África e um dos poucos onde o antigo calendário 
Juliano, de acordo com a Igreja Copta, ainda é seguido. Isso significa que aqui, o Natal é 
comemorado em 7 de janeiro, em vez de 25 de dezembro e à festa de Natal chama-se "Ye 
Ganna Bal", que significa "Nascimento de Cristo".  O Natal é uma festividade muito 
colorida de máscaras e às vezes pode durar dias. Familiares e amigos reúnem-se para 
saborear uma boa comida, celebrar cultos e jogos tradicionais. A Etiópia é um país vasto 
composto de mais de oitenta línguas e culturas, sem dúvida, então, que as tradições são 
muito diversas. Natal etíope é um amálgama de muitos costumes diferentes.

E tu, conheces alguma celebração de Natal em África? Partilha connosco!

Consegues identificar os países sobre os quais estamos a falar a partir destas imagens? 

.

NATAL EM ÁFRICA! 
A Africa é um continente vasto composto de 54 países e grande diversidade étnica, 
o natal em África, com toda a sua riqueza e tradição, é marcado por inúmeras 
celebrações. Neste texto apenas segue as celebrações de natal em alguns lugares 
em África.

Congo
No Congo, um grupo é designado para preparar o desfile anual de Natal. Na manhã de 
Natal, as pessoas caminham ao redor da aldeia e cantam músicas natalinas. Vestem 
roupas de festa e levam oferendas para o serviço especial que é realizado na casa de 
culto, onde é celebrado o aniversário de Jesus. Após o serviço, as pessoas convidam 
amigos para a ceia de Natal organizada na frente de suas casas.

África do Sul
No Natal na África do Sul é verão, com sol e flores a desabrochar com a graça do 
Natal. É tempo de férias de verão nas escolas. Nos grandes centros, há exibição 
especial de shows natalícios. As pessoas usam ramos de pinheiro para decoração de 
Natal em suas casas como arvores de natal com presentes para as crianças.

Gana
Na Gana, na costa oeste da África, igrejas e casas são decoradas quatro semanas 
antes do Natal. Época do Natal é o tempo da colheita de cacau e, portanto, as 
pessoas têm dinheiro. Todo mundo volta para casa na véspera de Natal incluindo 
os agricultores e mineiros. As crianças cantam canções de Natal e marcham pelas 
ruas gritando: "Cristo está a chegar!". Em casa vestem-se com trajes indígenas ou 
ocidentais e vão para igreja. À noite, um serviço especial é realizado nas igrejas, 
que estão decoradas com árvores verdes de palmeiras e velas acesas, as pessoas 
cantam canções de Natal. 


