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DEVOCIONAL DE NATAL 10 

A Verdadeira História do Papai Noel 

“ Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo.” 
 

1 Coríntios 11:1 (NVI) 

 

Muitas famílias cristãs evitam incluir a figura do Papai Noel nas suas celebrações de 

Natal. A lenda do Papai Noel que vem do Polo Norte com suas renas voadoras, com as 

listas das crianças que não se comportaram e a lista das crianças que foram boazinhas e 

que na noite de Natal desce pelas chaminés é algo que pode desviar o foco do 

verdadeiro sentido do Natal para muitas famílias cristãs. Cada família deve ter a sua 

posição quanto à lenda do Papai Noel, mas é interessante saber a verdadeira história de 

São Nicolau, conhecido hoje por Papai Noel.  

“Nicolau viveu no século III, num local chamado Ásia Menor, onde fica a Turquia hoje. 

Os pais dele morreram doentes quando Nicolau ainda era um adolescente e deixaram 

para ele uma grande soma de dinheiro como herança. Os pais de Nicolau o ensinaram 

sobre Jesus. Enquanto Nicolau crescia, ele procurava seguir os ensinamentos de Jesus e 

acabou vendendo todas as suas posses para dar o dinheiro para os necessitados.  

Nicolau era amado pelo povo e mais tarde se tornou o Bispo de Mira. Ele morreu no dia 

6 de dezembro de 343 A.D. O aniversário da morte dele se tornou um dia de celebração 

em honra dele, o Dia de São Nicolau. Nesse dia, tornou-se uma tradição as crianças 

darem e receberem doces e balas, a primeira letra do nome feita de chocolate e pequenas 

surpresas escondidas dentro alimentos assados ou em pacotes elaborados.  

As crianças também penduravam meias na lareira ou colocavam sapatos cheios de 

cenoura e feno para o cavalo do São Nicolau e ficavam esperando ansiosamente pelos 

presentes do São Nicolau. Bolas de ouro ou laranjas eram dadas de presente para 

representar os presentes de ouro que eram dados por São Nicolau.” 
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Influenciados pela popularidade de São Nicolau na Europa, os imigrantes europeus 

trouxeram a história e as tradições dele para a América. Com o passar dos anos, outras 

ledas e mitos sobre ele foram acrescentadas à história verdadeira e assim apareceu o 

Papai Noel dos dias de hoje.   

O fato de celebrarmos o nascimento de Jesus no Natal não nos impede de mostrar 

admiração pelas vidas que foram transformadas por Jesus. São vidas de pessoas que 

demonstraram compaixão e altruísmo por causa do relacionamento delas com Jesus. E 

São Nicolau foi uma destas pessoas.     
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 The Real Santa Claus: The Wonderful Story of St. Nicholas by Jim Burns and Leslie Snyder.  
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PARA  CONVERSAR EM FAMÍLIA: 

1. Qual é a posição da família de vocês em relação à figura do Papai Noel nas 

celebrações de Natal? Por que? 

2. Como a verdadeira história da vida de São Nicolau poderia enriquecer as 

celebrações de Natal da sua família ao invés de afastar vocês do verdadeiro 

significado do Natal?  

3. Discutam em família sobre a vida de Nicolau que foi um excelente exemplo de um 

verdadeiro seguidor de Jesus.  

Este devocional foi traduzido e adaptado de um devocional escrito por Jim Liebelt 

para http://www.homeword.com  
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