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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

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

JOGO DOS REIS
Os três reis magos estão a caminho para encontrar e 
adorar o menino Jesus. Tu também queres chegar ao 
presépio? Joga com o teu amigo ou com um familiar. 
Escolhem uma personagem que querem ser e jogam 
lançando o dado e avançando o número de casas 
correspondente.

 



VENEZUELA
A Venezuela tem uma 
tradição natalícia um 

pouco diferente do resto 
do mundo, muitos têm o 
costume de ir patinando 

até à missa, o que faz com 
que as ruas sejam fechadas 

ao trânsito pelo grande 
número de patinadores. Na 
ceia os Venezuelanos têm 
o costume de comer “La 
Hallaca” um prato típico 

do país, a Hallaca consiste 
basicamente num guisado 

envolto em uma massa 
envolvida em folhas de 

bananeira.

TRADIÇÕES NATALÍCIAS DA AMÉRICA (LÊ e PINTA)
PARAGUAI

O natal paraguaio tem 
algumas características 
próprias. As famílias têm 
o costume de construir os 

presépios com elementos da 
natureza e também colocam 
oferendas ao menino Jesus, 
tais oferendas podem ser: 
melancias, melões, etc. No 
dia 24 ocorre o jantar de 
natal, com a família toda 

reunida e não podem faltar 
na mesa as comidas típicas: 
a sopa paraguaia e a chipa 
guasú (ambas feitas com 
farinha de milho), uma 
variedade de carnes e 

saladas.

URUGUAI
O natal no Uruguai é 

totalmente dedicado à 
família, todos se reúnem na 
casa dos avós e fazem um 

grande banquete, que começa 
a ser preparado desde cedo. 

As refeições são todas 
feitas em família. Há quem 
diga que para os Uruguaios 

tradicionais, o amor à família 
é o centro da sua identidade 

e cultura.

COSTA RICA
O Natal na Costa Rica 

começa a 15 de dezembro 
quando as luzes da cidade 

são inauguradas, esse evento 
é chamado de “Festival de 
la luz”. O Natal é cheio de 
tradições como: Presépios 
elaborados pelas famílias 

em suas casas; o tradicional 
El tope (Cavalgadas com 
três mil cavalos no dia 
26 de dezembro); Festas 
de Zabote (com musicais) 
e inclusive há Touradas 
(onde os touros não são 

feridos). Os costarriquenhos 
têm o Menino Jesus como 
mensageiro ao invés do Pai 
Natal. É ele quem traz os 

presentes.

GUATEMALA
Os Guatemaltecos festejam o 
natal no dia 25 de dezembro 
e nos dias antecedentes é 

realizada uma procissão com 
várias estátuas religiosas. 
No final do desfile há uma 

imagem que representa Deus, 
este homem de barba branca 

também pode parecer-se 
com um Pai Natal. Uma 

curiosidade é que o Menino 
Jesus não aparece no 

presépio até ao dia 25 de 
Dezembro.

ESTADOS
 UNIDOS

O Natal nos Estados 
Unidos é sinónimo de 
beleza e animação. As 

ruas, casas, praças, lojas 
e locais públicos das 

cidades são enfeitados 
com luzes de várias cores 

e decorações típicas 
natalícias. As tradições 
natalícias americanas 

foram influenciadas pelos 
imigrantes europeus, e agora 

fazem parte do seu Natal. 
Têm o costume de pendurar 
meias ou bolsas em formato 

de meia na lareira para 
que o Pai Natal deixe aí os 

presentes.
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