
O Natal à Luz da Palavra de Deus



• · Jesus não nasceu em 25 de dezembro? Jesus nem sequer nasceu 
na estação do inverno!

· (Lucas 2:8) Isto nunca poderia ter acontecido na Judéia no mês de 
dezembro. Os pastores recolhiam os rebanhos das montanhas e dos 
campos e colocavam-nos no curral no mais tardar até o dia 15 de 
outubro, (as primeiras chuvas começavam no princípio do mês de 
"Marchesvan") para protegê-los do frio e da estação chuvosa que se 
seguia. Cantares de Salomão 2:11/ Esdras 10:9-13

· A data exata do nascimento de Jesus é inteiramente desconhecida. 
Se Deus desejasse que guardássemos e comemorássemos o 
nascimento de Cristo, Ele não teria ocultado tão completamente a 
data exata.



• · Lembre-se que o mundo romano era pagão. Antes do século IV, os 
cristãos eram poucos em número, embora aumentassem, eram 
perseguidos pelos pagãos. Porém, com a chegada de Constantino, 
como imperador, que no século IV (336) fez profissão pública de fé 
cristã, colocando o cristianismo ao mesmo nível do paganismo, o 
mundo romano passou a aceitar esse cristianismo popularizado 
pelo imperador. Porém, lembre-se que eles haviam sido criados em 
costumes pagãos, dentre as quais 25 de dezembro era a maior das 
festividades idólatras. Era uma festa alegre com seu espírito 
especial. Todos se divertiam! Não queriam renunciá-la!

· E assim foi que "o Natal" se enraizou em nosso mundo Ocidental!



A ORIGEM DESTA FESTA PAGÃ

• · Natal é a principal tradição do sistema 
corrupto denunciado inteiramente nas 
profecias e instruções bíblicas sobre o nome 
de Babilônia.

· Seu início e origem surgiu na antiga Babilônia 
de Ninrode! É verdade, suas raízes datam de 
épocas imediatamente posterior ao dilúvio!



• · Ninrode ("Marad" que significa - ele se rebelou, rebelde), neto de Cão, filho de Noé (Gn 10:8-11), foi o 
verdadeiro fundador do sistema babilônico que até hoje domina o mundo - Sistema de Competição 
Organizado - sistema econômico de competição e de lucro. Ninrode construiu a Torre de Babel, a Babilônia 
primitiva, a antiga Nínive e muitas outras cidades.

· Ninrode era tão perverso que se diz que casou-se com sua mãe, cujo nome era Semíramis. Depois de sua 
morte prematura, sua mãe-esposa propagou a doutrina malígna da sobrevivência de Ninrode como um 
ente espiritual. Ela alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia, de um pedaço de 
árvore morta, que simbolizava o desabrochar da morte de Ninrode para uma nova vida.

· Todo ano, no dia de seu aniversário de nascimento ela alegava que Ninrode visitava a árvore "sempre 
viva" e deixava presentes nela. O dia de aniversário de Ninrode era 25 de dezembro, esta é a verdadeira 
origem da "Árvore de Natal"!

· Por meio de suas artimanhas e de sua astúcia, Semíramis converteu-se na "Rainha do Céu" dos 
Babilônicos, e Ninrode sob vários nomes, converteu-se no "Divino Filho do Céu". Por gerações neste culto 
idólatra. Ninrode passou a ser o falso Messias, filho de Baal: o deus-Sol.



• · Nesse falso sistema babilônico, "a mãe e a criança" ou a "Virgem e o menino" 
(isto é, Semíramis e Ninrode redivivo), transformaram-se em objetos principais de 
adoração.

· Presépio é uma continuação do mesmo, em nossos dias, mudando de nome em 
cada país e língua. No Egito chamava-se Isis e Osiris, na Ásia Cibele e Deois, na 
Roma pagã Fortuna e Júpiter, até mesmo na Grécia, China, Japão e Tibete 
encontra-se o equivalente da Madona (minha dona ou minha senhora), muito 
antes do nascimento de Jesus Cristo!

· Maria não pode ser [sempre] virgem segundo a palavra de Deus. Mateus 1:24-25 
/ Mateus 13: 55

· No Egito sempre se acreditava que o filho de Isis (nome egípicio da "Rainha do 
Céu") nascera em 25 de dezembro.

· O próprio Jesus, os apóstolos e a igreja nunca celebraram o nascimento de Cristo 
em nenhuma época, na Bíblia não há mandamento ou instrução alguma para 
celebrar, todavia somos ordenados a lembrar sim de sua morte e ressurreição que 
nos proporcionou a Vida (ICo. 11:24-26; Jo. 13:14-17)



CARACTERÍSTICAS DA FESTA DOS 
SOLSTÍCIOS

• Glutonaria - Grandes banquetes com lugares para vc vomitar e poder 
comer mais. Tinha início a meia noite.

Confusão de identidade - De Papai Noel em dezembro para rei Momo no 
Carnaval, onde o prefeito da cidade entrega a chave para este principado 
deixando ele reinar naqueles dias. Homens se vestem de mulheres e vice 
versa com o lema ninguém é de ninguém.

Exaltação de deuses - adoração a deuses falsos e a um deus menino. 
Enquanto Jesus já cresceu, morreu e ressuscitou.

Culto a sensualidade - nestas festas chamava-se a atenção pela beleza 
exposta, não é diferente hoje. Mas o que tem a ver a sensualidade com 
uma festa religiosa.

Orgia dentro do templo - Lema: carne liberada - sarkos - o princípio era o 
curso do desejo. Adoração a deusa da fertilidade.



PAPAI NOEL

• · Alguém dirá: Certamente que o velinho tão querido, "Papai Noel", não é uma criação pagã. Porém 
ele é, e o seu caráter verdadeiro não é tão bondoso e santo quanto muitos pensam!

· nome "Papai Noel" vem de "São Nicolau" um bispo romano que viveu no século V.

· Enciclopédia Britânica, vol.19 páginas 648-649, 11ª edição inglesa, o seguinte: "São Nicolau, bispo 
de Mira, um santo venerado pelos gregos e latinos no dia 6 de dezembro... A lenda de sua dádiva 
oferecida as escondidas, de dotes, às três filhas de um cidadão empobrecido..." diz se ter originado 
o costume de dar presentes as escondidas no dia de São Nicolau (6 de dezembro), o que mais tarde 
foi transferido para o dia de Natal.

· Daí a associação do Natal com São Nicolau (Papai Noel), que sorrateiramente a idéia é fazê-lo 
substituir Papai do Céu.

· Durante o ano os pais castigam suas crianças por falarem mentira. Então na época de Natal conta-
lhe mentiras. (Provérbios 14:12).

· Velhinho" de barba branca é sempre alguém que se disfarça para parecer bonzinho! Satanás 
também se mostra como "anjo de luz" para enganar! (II Co 13:14; Apo. 12:9)















•Provérbios 26:18-19:



A ÁRVORE DE NATAL

• · O que diz a Bíblia sobre a árvore de Natal? Se a Bíblia nada diz para 
comemorarmos o Natal, nem mesmo registra tal observância da parte dos 
apóstolos ou da verdadeira Igreja primitiva, ela tem algo a dizer sobre a árvore de 
Natal!

· Jeremias 10:2-4

· As idéias referentes a árvores sagradas são muito antigas. Uma antiga fábula 
babilônica falava de um pinheirinho que nasceu de um tronco morto. O velho 
tronco simbolizava Ninrode morto e o novo pinheirinho que Ninrode tinha vindo 
viver novamente em Tamuz!

· Entre os druidas, o carvalho era sagrado, entre os egípcios as palmeiras, em Roma 
era o Abeto, que era decorado com cerejas negras durante a Saturnália. O deus 
escandinavo Odin era crido como um que dava presentes especiais na época de 
Natal a quem se aproximava do seu Abeto Sagrado.

· Até mesmo acender lenhas em fogueiras e velas como cerimônia cristã é 
meramente perpetuação de um costume pagão de estimular o deus-Sol em 
declínio quando ele atinge o ponto mais baixo ao Sul da abóbada celeste!



• Leia com muita atenção o texto de Jeremias 
10:1-4 

• (1 Rs 14:22-23)

• ." (II Rs 17:9-10)

• ." (Dt 16:21-22)



GUIRLANDAS

• · São memoriais de consagração a vencedores nos 
esportes, Reis, ofertas de funerais, sacrifícios a deuses 
pagãos.

· Símbolo relacionado ao deus Apolo, trazendo honra a 
Zeus.

· Também é um sinal de reverência a Frígio, ou sabázio, 
um deus de consagração aos alimentos.

· Na Bíblia, apenas Roma fez uma guirlanda...e esta foi 
colocada na cabeça de Jesus no dia de Sua morte. Feita 
como símbolos de escárnio. Marcos 15:17



- PRESÉPIO

• O presépio é um altar a Baal, consagrado desde a 
antiguidade babilônica. É um estímulo à idolatria. 
São Francisco, no séc. XVIII, enquanto um dos 
líderes do Catolicismo romano, instituiu o 
presépio para lembrar as festividades natalinas, 
na verdade uma convocação que leva o povo a 
ficar com a fé limitada ao material, ao que é 
palpável. Está relacionado diretamente com os 
rituais de adoração ao deus sol. Como? Os 
adereços encontrados no chamado presépio são 
simbologias utilizadas na festa do deus sol.



• Por esses e outros motivos, temos que tomar posições. O presépio é um altar 
consagrado, é um incentivo à idolatria, é uma visão pagã. Seja livre!! Fuja da 
idolatria. Assim diz a Palavra em I Coríntios 10:14-15 : " Por isso, meus queridos 
amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que 
têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o 
que eu estou dizendo." E também em Gálatas 5:19-21: "As coisas que a natureza 
humana produz são bem conhecidas. Elas são: a imoralidade sexual, a impureza, 
as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, 
as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as 
invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que 
já disse: Os que fazem essas coisas não receberão o Reino de DEUS" .

• Hoje no Brasil, a abertura do Natal é feita com uma famosa "Missa do Galo" que 
envolve nada mais que pessoas interessadas em manter o resgate da identidade 
pagã. Por que? Porque a missa é celebrada diante de um presépio, um altar 
consagrado, cujas figuras estão relacionadas com Babilônia e não com a realidade 
do Evangelho. Isto parece simples, mas é sério. É a sutileza do inimigo querendo 
prender, e tornar ineficaz o Evangelho vivo de CRISTO JESUS. Vamos resgatar as 
nossas origens cristãs!



TROCA DE PRESENTES

• · E a troca de presentes, não será bíblica? O ponto culminante de 
toda esta observância natalina - a época de fazer compras de Natal -
De comprar e trocar presentes com familiares e amigos - muitos 
exclamarão em triunfo "Bem, pelo menos a Bíblia assim nos diz 
para proceder! Não deram presentes os Reis magos do Oriente 
quando Cristo nasceu?"

· Da biblioteca sacra vol. 12, páginas 153-155, citamos o seguinte: 
"A troca de presentes entre amigos é característica tanto do Natal 
quanto da Saturnália e deve ter sido adotada do mundo pagão 
pelos cristãos.

· fato é que este costume de trocar presentes com familiares e 
amigos, que se apegou ao povo durante a época de Natal, não tem 
nada de cristianismo. Isto não comemora o nascimento de Cristo.



• · Suponha que sua mãe esteja fazendo 
aniversário. e por isso deseja honrá-la neste dia, 
você compraria presente para todos, trocaria 
presentes com um e com outro de seus amigos e 
familiares?

· No entanto é precisamente isto que fazem as 
pessoas por todas as partes do mundo! Honram 
um dia no qual Cristo não nasceu, gastando todo 
dinheiro que conseguem juntar para comprar 
presentes. O mês de dezembro costuma ser o 
mês mais pobre para a OBRA DE CRISTO!



• · Agora considere o que a Bíblia diz a respeito das ofertas 
que os Reis magos deram quando Cristo nasceu. Está em 
Mateus 2:1-11 Dádivas oferecidas a Cristo? Note, 
inquiriram pelo menino Jesus. Nascido Rei dos Judeus! 
Então por que lhe ofereceram dádivas? Por ser dia do seu 
aniversário? De maneira alguma pois chegaram muitos dia 
ou semanas depois da data de seu nascimento: Seria para 
deixar-nos um exemplo, para trocarmos presentes uns com 
os outros? Não, note cuidadosamente! eles deram as 
ofertas a Cristo, não para os amigos e parentes deles, ou 
qualquer outro!



• · Eis o motivo! Os reis magos não estavam instituindo um 
novo sistema cristão de permuta de ofertas com amigos 
para honrar o nascimento de Cristo! Agiam conforme ao 
antigo costume Oriental de levar ofertas ao apresentar-se 
diante de um rei. Eles compareciam perante a presença do 
Rei dos Judeus em pessoa. Portanto o costume ditava que 
ofertassem alguma dádiva, da mesma que a Rainha de Sabá
trouxe ofertas a Salomão, assim como hoje muitos que 
visitam um Chefe de Estado levam consigo um presente.

· Amigo secreto - Um ritual nórdico, que esperavam o 
amanhecer para trocar presentes e nesta troca diziam: que 
você jamais esqueça dos deuses sobre nós. E o presente 
trocado é para eternizar o pacto.



ARGUMENTOS

• · Há um argumento utilizado com freqüência para 
justificar a observância do Natal. Muitos ainda 
insistem: "mesmo assim, muito embora o Natal 
foi um costume pagão honrando o falso deus-Sol, 
não mais se observa o Natal para honrar o falso 
deus, mas sim para honrar a Cristo". Porém, 
como responde Deus em sua Palavra?

Deuteronômio 12:1-2 / Deuteronômio 12:30-32



ORIENTAÇÕES

• Mesmo querendo fazer a vontade de Deus como fiéis discípulos, 
somos surpreendidos por situações que ficamos chocados e 
atônitos, que nos trazem até embaraços para acertar nossas vidas 
erradas com a realidade divina. Contudo, nem tudo está perdido. 
Temos um Deus que transforma maldição em bênção. Agora não 
somos mais ignorantes quanto a festividade iniciada na Babilônia. 
Qual deve ser então nosso procedimento prático?

1 - Tirá-la totalmente do nosso coração. Lançar fora toda 
dependência sentimental da data do Sol Invictus (25 de dezembro)

2 - Instruirmos nossos filhos e discípulos: "conhecereis a verdade e 
a verdade vos libertará." João 8:32



• 3 - Nos livramos de todo enfeite com motivos natalinos, pois 
sabemos suas origens.

4 - Não ficarmos sujeitos financeiramente à comidas importadas 
típicas. É um dia como qualquer outro.

5 - Resistirmos ao espírito satânico de gastos no Natal, 
principalmente se houverem dívidas. Vigiar as "ofertas do Papai 
Noel". Só devemos comprar o necessário. Mamon, demônio das 
riquezas, criou dependência na mente humana onde as pessoas 
têm de estar nas festividades de fim de ano com casa nova, roupa 
nova etc. ("Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de 
odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o 
outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas." Mateus 6:24).



• 6 - Devemos aproveitar a data ("Andai em sabedoria para 
com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade." 
Colossenses 4:5) para estar com parentes e amigos em suas 
casas falando da necessidade do nascimento de Jesus em 
seus corações, pois este é o verdadeiro presente que o 
"aniversariante" quer receber. É um propício momento 
evangelístico, quando encontramos pessoas com o coração 
aberto para ouvir de Jesus.

7 - Entender que a maioria dos crentes não visualiza a 
situação do Natal, preferindo viver segundo seus 
sentimentos e tradições.



• 8 - Não confundir Passagem do Ano com Natal. 
Não é errado desejar feliz Ano Novo para alguém, 
mas, sim, Feliz Natal. Podemos usar algumas 
expressões. Ex.: - Que Jesus nasça no seu coração 
(ou na sua vida)! " E não vos conformeis a este 
mundo, mas transformai-vos pela renovação da 
vossa mente, para que experimenteis qual seja a 
boa, agradável, e perfeita vontade de Deus." 
(Romanos 12:2)



6º - O ESPÍRITO DO NATAL

• Uma das grandes provas da ligação do Natal 
com rituais de magia, é o chamado "espírito 
do Natal", onde o ambiente é modificado 
pelos enfeites - símbolos de significados 
ocultos. Juntamente com as músicas, é criado 
um clima de mistério, e esta sensação atinge 
qualquer pessoa de qualquer crença, 
católicos, espíritas, possivelmente budistas, 
muçulmanos, e até os ateus, criando uma 
espécie de confraternização.



• Como o povo de DEUS poderia participar desta festa, sabendo de sua 
ligação com o ocultismo, magia, e feitiçaria? Está evidente a finalidade do 
Natal como portador de mensagens - não bíblicas - mas mensagens 
destinadas aos que perecem.

• Nós é que procuramos cristianizar o Natal. Se o mundo age desta forma, 
não é de admirar, pois faz o que lhe é próprio. Mas os filhos de DEUS que 
têm a função e a responsabilidade de ser luz do mundo e sal da terra, 
quando comemoram o natal - sabendo o que ele significa - se fazem pior 
do que o mundo, pois desvirtuam totalmente a sua função. O SENHOR 
JESUS disse: "Vós sois o sal da terra; mas se o sal se tornar insípido, com 
que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser 
lançado fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se 
pode esconder uma cidade situada sobre um monte; nem os que acendem 
uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim 
ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante 
dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso 
Pai, que está nos céus".(Mateus 5:13-16).



• Devemos nos distinguir deste século mau, pois para isto estamos aqui!
Não somos iguais ao mundo - apesar de estarmos sujeitos às mesmas paixões e 
pecados - depois de sermos atingidos pela graça de DEUS, na pessoa do SENHOR 
JESUS, temos armas espirituais para não andarmos mais como escravos do pecado 
do mundo e do diabo. E estamos aguardando a redenção total, na Sua volta. Como 
servos de DEUS, é necessário que o nosso testemunho seja completo.

• Quando procuramos fazer a vontade de DEUS, cumprindo o mandamento de 
sermos o sal da terra, a luz do mundo, é inevitável termos atitudes diferentes dos 
incrédulos.
Quando fazemos isto, muitos nos acusam de fanáticos, radicais, extremistas, ou de 
não amarmos os outros. Não sabendo eles que foi exatamente este o exemplo 
dado pelo próprio SENHOS e pelos Seus discípulos, como Estêvão e Paulo (Mc 
11:15-18; Jo 2:13-16; Atos 7:2-51; 17:32-33).

• Seremos os juizes que julgarão o mundo e até os anjos (I Co 6:2,3) ; não podemos, 
portanto, nos conformar com este mundo (Rms 12:2; II Co 7:1); Tiago disse; "visto 
que a amizade do mundo é inimizade contra DEUS " (Tg 4:4) .



• O SENHOR JESUS, antes de ser entregue para ser 
crucificado, orou: "Não rogo que os tires do mundo, 

mas que os guardes do Maligno" (Jo 17:15).

• Quando, para não sermos antipáticos, participamos e 
nos harmonizamos com o mundo, estamos sendo 
cúmplices do mal, sendo pedras de tropeço para a ação 
de DEUS a favor do próprio mundo!

• O mundo precisa ver gente transformada ao caráter do 
SENHOR JESUS. Só DEUS - quando Lhe somos fiéis, 
tomando a posição de agradá-Lo - fará esta mistura : 
não sair do mundo, mas ser guardado do maligno.



CONCLUSÃO

• O misticismo quer roubar a figura central do 
SENHOR JESUS, colocando em dezembro, um 
Natal que é mentiroso, fraudulento, inventado 
por Roma e que institui um Noel que agora 
virou gnomo. Este mesmo principado sai do 
Natal e vira Momo no Carnaval (ou vale da 
carne), e depois aparece como deusa da 
fertilidade em forma de coelho, na Páscoa.



• A ordem de DEUS é para que saiamos de todo paganismo. Não é 
fácil deixar uma tradição que já está impregnada na alma. Para 
romper com estas coisas é preciso crer na Palavra, porque aqueles 
que não crêem, não rompem, mas aqueles que crêem, não hesitam 
em deixar para trás o engano e são abençoados, porque resolvem 
sair da idolatria. Queremos ser servos vencedores, pois a Palavra 
nos fala em Apocalipse 22:12: "Escutem! - diz o SENHOR JESUS: "Eu 
venho logo! Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las 
a cada um de acordo com o que tem feito"; e também em II 
Coríntios 5:10 "Porque todos nós temos de nos apresentar diante de 
CRISTO para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que 
merece, de acordo com o que fez de bom ou de mau na sua vida 
aqui na terra". Para receber a recompensa é preciso ser um 
vencedor. Para ser vencedor é preciso ser obediente à ordem do 
SENHOR e fazer a Sua vontade



• A Bíblia nos exorta em Efésios 5:8-11: "Antigamente vocês mesmos 
viviam na escuridão; mas, agora que pertencem ao Senhor, vocês 
estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois 
a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, 
honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que 
agradam o SENHOR. Não participem das coisas sem valor que os 
outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, 
tragam todas essas coisas para a luz."

• A mensagem deste texto está bem clara: não devemos nos associar 
às obras infrutuosas das trevas, e sim condená-las. Não se esconda 
atrás de desculpas como estas:
”O nosso Natal é diferente"- Isto é mentira, pois, além de 
comemorarmos na mesma data, também adotamos os mesmos 
costumes dos incrédulos.



• "Estamos comemorando o nascimento de JESUS"- Outra mentira, pois o 
SENHOR JESUS não nasceu nesse dia, e, o fato de não ser mencionado na 
Bíblia a data do Seu nascimento, é justamente para evitar a Sua 
comemoração. Na verdade, quando comemoramos o Natal, estamos 
comemorando a Mitra, Baal, e outros deuses, que se encarnaram no Papai 
Noel.
"Santificamos o Natal" - Santificaria o cristão uma mentira, uma farsa?
"O que vale é a intenção"- Com a intenção ninguém foi salvo. Com a 
intenção podemos cometer os mais abomináveis crimes.

• A prática do natal pela Igreja hoje expressa o caráter de decadência e 
mediocridade em que vive a Igreja. Os cristãos comemoram o 
natal devido à falta de crescimento espiritual; por causa do velho homem 
que ainda não experimentou a vida de cruz, o homem adâmico que existe 
em nós, e que ainda predomina; por causa da tradição cega, a que ainda 
nos prendemos. Enfim, enquanto cada um de nós ainda persiste em 
continuar como crente carnal, prevalece o mundanismo que nos prende 
ao engano.


