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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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VAMOS
ACENDER
VELAS da ÁRVORE
São vários os símbolos do Advento que nos
ajudam a mergulhar no Natal. Entre eles o
mais conhecido é a coroa do Advento. Ela é
feita de ramos sempre verdes entrelaçados,
formando um círculo, no qual são colocadas 4
velas representando as 4 semanas do Advento.
Este ano para além da coroa vamos também
acender as velas na tua árvore.
Á medida que se for aproximando o Natal, em
cada dia do Advento, vamos acender uma vela,
representando assim, a chegada do Senhor
Jesus.
Em cada dia de Dezembro corta uma vela e
coloca-a na árvore até o dia do Natal.
A primeira já lá está!
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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
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Certeza já conheces a Nossa Senhora de Fátima...”O manto azul da Virgem a pele alva
encobria, a veste branca de luz adornava a escuridão. No céu brilhava a estrela guia... “
CONSEGUES DESENHAR A IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA ÍNDIA, JAPÃO E VIETNAME
CONFORME AS CITAÇÕES INDICADAS AO LADO ?

E A NETA DO PAI NATAL RUSSO
COMO SERÁ?
CONSEGUES IMAGINÁ-LA E DESENHÁ-LA?

NATAL NA RUSSIA,

SERÁ TÃO DIFERENTE DO NOSSO?
O Natal não é comemorado da mesma forma em todo o mundo. Cada país conta com as
suas tradições e algumas são bastante diferentes do que estamos habituados em
Portugal. Por exemplo, na Rússia o Natal é bem diferente do resto da Europa.

* A Rússia adotou o calendário gregoriano. Não entanto, a igreja ortodoxa russa

negou-se por completo a abandonar o calendário juliano que se usava até então.
Neste calendário, existe um atraso de 13 dias em relação ao gregoriano, as festas de
Natal comemoram-se assim mais tarde. Ou seja, o dia de Natal comemora-se a 7 de Janeiro.

* O 6 de Janeiro à noite equivale à véspera de Natal, ou seja, à consoada. Às dez
da noite, o Presidente dirige a cerimónia natalícia na catedral de Cristo Salvador, que
está localizada no centro de Moscovo e no dia 7 de Janeiro, o Patriarca celebra a
liturgia num mosteiro moscovita.
* Devemos destacar que a igreja ortodoxa estabelece também um jejum de advento. Este

realiza-se de 28 de Novembro até 6 de Janeiro. No último dia, os fiéis mantêm o jejum
durante todo o dia. Só depois de se vislumbrar a primeira estrela é que poderão comer. O
prato mais típico chama-se sochivo, que se prepara com grãos de trigo, papoila, nozes e mel.

* As míticas canções natalícias são substituídas por uma canção eslava chamada

koliadki. Estas canções com felicitações natalícias costumam ser cantadas na véspera
de Natal. É por isso frequente encontrar gente vestida com trajes regionais que
entoam estes cânticos pelas grandes cidades.

* Evidentemente se o Natal se comemora a 7 de Janeiro, o Ano Novo celebra-se
também depois do 1 de Janeiro. Basicamente, na noite de 12 para 13 de Janeiro
comemora-se a chamada festa do Velho Ano Novo.

* É justamente nesta noite que as crianças recebem os presentes de natal. A figura do

Pai Natal é substituída por Ded Moroz, um Vovô do Frio. O certo é que este Pai Natal
russo conta com algumas diferenças substanciais. Consegues reparar nelas olhando para
a imagem do lado? O Vovô do Frio não vai sozinho, vai acompanhado pela sua neta
Snegurochka a donzela/princesa da neve.
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