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Em Portugal reunimos a família à mesa, no dia 24 de dezembro, comemos bacalhau nas mais variadas
formas, e no dia 25 a mesa fica novamente preenchida, desta vez com peru e outros pratos de carne,
muitos doces, rabanadas, filhós e Bolo Rei.

Por todo o mundo as tradições variam de país para país
Para além da família reunida à mesa, em Portugal ainda existe a tradição da missa do galo. Depois da
ceia de natal as famílias mais religiosas deslocam-se à igreja para assistir à missa do galo, que começa à
meia-noite de dia 24 para 25 de dezembro.

Em França é tradição o Joyeux Noel!
No dia 25 de dezembro é dia da reconciliação do Natal. As pessoas vão até à casa de alguém com quem
estejam chateadas para fazer as pazes. Parece estranho, mas é uma atitude muito positiva.
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Na Catalunha o Bom Nadal
Aqui bem perto de nós, existe a tradição do Bom Nadal. Em algumas cidades, procuram um tronco oco
que vai sendo cheio de doces ao longo do mês de dezembro. No dia 25, esse tronco é espancado com
paus para que largue os doces que “comeu”.

Nos Estados Unidos uma lareira fria
Como várias são as casas que não têm lareira para acender no natal, criaram a tradição da lareira fria. Um
canal de televisão transmite, durante 24 horas seguidas, a imagem de uma lareira acesa. Pode parecer
estranho, mas a tradição já dura há mais de 40 anos.

Comemorações em países onde não domina a religião católica
Na China os cristãos decoram a sua casa com lanternas de papel, flores e árvores de natal. Apesar de
tão distantes de nós, na China as crianças também têm o hábito de pendurar meias para receber os
presentes de natal.
Na Índia, decoram plantas que são nativas do país como bananeiras e mangueiras. Também enfeitam a
casa, com folhas de bananeira e lamparinas feitas de argila.
De uma forma ou de outra, com tradições um pouco mais estranhas em alguns países, por todo o mundo
é comemorado o nascimento de Jesus. O que importa é que esta data serve para reunir a família e
muitas vezes para esquecer pequenas diferenças. Feliz Natal!
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