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 Os símbolos religiosos cristãos têm forte 
influência do Hermetismo; da Cabala e 

da Alquimia; 

“A Igreja não é capaz de interpretar suas verdades 
formadas por símbolos, porque não dispõe de um 

ponto de apoio fora de si mesma.” 
C.G. Jung 



Um dia especial: 25/dezembro 
 Nascimento  de Attis 
 Nascimento de Mitra 
 Nascimento  de Hórus 
 Nascimento  de Krishna 
 Nascimento  de Dionísio 
 Nascimento  de Apolo 
 Nascimento de Jesus, o Cristo; 

 
 

 SEM DÚVIDA, É UM DIA SAGRADO! 
 
 
 



Por que dia 25/DEZ ? 
 Um fenômeno conhecido desde a antiguidade são os 

solstícios, e no dia 22 de dezembro, ocorre o início do 
solstício de inverno (hemisfério norte), no qual o sol 
tem o seu ponto mais baixo no horizonte, devido à 
inclinação do eixo terrestre. Este ponto mais baixo era 
calculado com erro de 3 dias no calendário romano) – 
daí ser comemorado no dia 25 de dezembro. 

 No meio do rigoroso frio, o sol sinaliza seu retorno! 
 No século III estipularam a festividade  cristã junto a 

festividade mitraica. 



Os 3 Reis Magos? 
 Mateus 2:1 – “Depois que Jesus nasceu em Belém da 

Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do 
oriente chegaram a Jerusalém”. 

 A descrição de “reis” foi oficializada por São Beda, o 
Venerável (673-735), que deu detalhes de tais “reis” 
magos, dando até mesmo nomes e as regiões de onde 
vieram (Melchior, rei da Pérsia; Gaspar, rei da Índia, 
e Baltazar, rei da Etiópia). 

 Ouro, incenso e mirra = corpo físico, emoções e 
pensamentos ao vosso dispor! 
 



Presépio 



Árvore  
de  
Natal 



Papai Noel 



O que é o Natal, então? 
 Época que comemoramos o nascimento da Divindade 

no meio de nós! 
 Época marcada pela confraternização, amor e bem-

querer. 
 Época de reflexão! 

 
 MAS NEM TODOS ESTÃO NESSA SINTONIA...POR 

QUÊ? 
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