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"PAPAI NOEL" - A FIGURA PAGÃ DO NATAL E A GRANDE MENTIRA PASSADA
PARA AS CRIANÇAS CATÓLICAS

A palavra Noel significa Natal em francês. Portanto, a expressão Papai Noel significa literalmente Papai Natal. Quem
é esse "bom velhinho" que entrou sorrateiramente nas comemorações do Natal, sem ser convidado ou benvindo?
Essa figura e o costume de ligá-lo com o Natal, não tem nenhuma base bíblica, e - pior do que isto - não tem origem
cristã, mas é uma figura decididamente pagã, transplantada para o cristianismo pelos povos que não experimentaram
uma conversão genuína a Jesus, mediante uma experiência verdadeira de salvação, mas simplesmente "viraram
cristãos" por conveniência, injunções políticas ou econômicas, ou então por ignorância e falta de ensino verdadeiramente
bíblico, misturaram práticas pagãs com a mensagem do Evangelho, trazendo costumes estranhos ao cristianismo para
o seio da igreja cristã. Qual é a origem do Papai Noel? Certamente a sua origem é pagã. Há, contudo, quem ligue o
mito de Papai Noel com a lenda de São Nicolau.
São Nicolau foi bispo de Mira, na Ásia Menor, no século IV. Tornou-se famoso por sua generosidade; muita gente
passou a crer que qualquer dádiva feita de surpresa vinha dele. O povo da Holanda escolheu São Nicolau como
patrono das crianças, e a sua fama pouco a pouco se espalhou. Em vários países europeus as crianças crêem que São
Nicolau é quem lhes traz os presentes que recebem do Natal. Contudo, muito mais disseminada é a figura do velho
gordo, barbudo, bigodudo e sorridente, de cabelos completamente brancos, que vem voando pelo céu guiando um trenó
puxado por duas ou mais juntas de renas, que o identifica como proveniente do polo norte, pois é onde se usa trenó, e
onde vivem as renas.
Ainda na Europa, onde as lareiras estão sempre acesas durante essa época do ano, por se comemorar o Natal bem
no meio do inverno, difundiu-se a crença de que Papai Noel entra nas casas pela chaminé da lareira. Por isso as
crianças são instadas a deixarem sua meia ou sapato no lugar bem visível, para que Papai Noel, ao chegar, os encha
de doces, balas ou bombons, além de presentes vários, como brinquedos e outros objetos. Essa idéia desenvolveuse de uma antiga lenda norueguesa. Os noruegueses criam que a deusa Hertha aparecia na lareira e trazia boa
sorte para o lar. Esse costume chegou no Brasil e não são poucas as crianças que acreditam piamente que os
presentes que receberam foram trazidos por Papai Noel. Mais tarde, ao crescerem, descobrem que isso não passava
de mentira, o que as leva a relacionar a festa do nascimento de Jesus como uma das maiores mentiras que lhes foi
impingida em sua infância.
Subliminarmente, isso as inibe de acreditarem em Jesus, pois se um fato central do Natal como a figura de Papai Noel
provou-se ser pura lenda, porque não é lenda o resto dos fatos relacionados com o Natal? Outra coisa que deixa
tristes os cristãos que desejam ver a igreja de Cristo em toda a sua pureza e resplendor é o fato de homens sérios,
cristãos devotos, que jamais teriam a coragem de vertir uma fantasia de CARNAVAL, NÃO SE ACANHEM DE
FANTASIAR-SE DE PAPAI NOEL, e "fingir" que distribuem às crianças católicas os presentes que seus próprios pais já
haviam comprado de antemão... E esse velho mitológico está, pouco a pouco, tomando o lugar do personagem que
deveria ser o dono da festa, ao ponto de o Natal, ao invés de ser chamado FESTA DE JESUS, estar recebendo o
título de "FESTA DE PAPAI NOEL"

Muitos se questionam, que o Papai Noel pode ser encarado como uma fantasia, e que a própria fantasia é fundamental
para a criança. Fantasia é importante, desde que não se misture com fatos históricos que envolvem Cristo, seu
nascimento e o calvário. Não misturemos fantasia, com mentira!

Como católicos, deixemos o consumismo e a opinião alheia de lado, sobretudo a influência nefasta da mídia capitalista.
Ensinemos aos nossos filhos desde pequenos, que Papai Noel é um personagem pagão, e que devemos ignorá-lo
completamente, argumentando através da nossa doutrina, que a representatividade efetiva do Natal é o presépio,
Cristo e seu nascimento.
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