
Outro dia, numa palestra, 

me perguntaram: por que 

as pessoas desejam 

“Feliz Natal” umas às ou-

tras? 

A resposta é ao mesmo 

tempo simples e profun-

da. E para entendermos é 

preciso conhecer um pou-

co de história e antropolo-

gia, isso sem levar em 

consideração a religião, é 

claro. 

Há algum tempo parece 

nos termos esquecido 

que vivemos numa Civili-

zação Ocidental e dela 

fazemos parte. E, simplifi-

cando neste breve texto, 

a Civilização Ocidental 

tem como fundamentos: 

(a) a filosofia grega; (b) o 

cristianismo e (c) o direito 

romano. 

O Natal, como todos sabe-

mos, celebra o nascimen-

to de Jesus Cristo para 

todo o mundo Ocidental e 

o cristianismo é um dos 

mais fortes identificado-

res do Ocidente.  

A tradição greco-romana 

juntamente com a religião 

judaico-cristã (lembremos 

que Jesus Cristo era Ju-

deu) é que deu todo um 

conjunto de pensar, ser e 

agir e mesmo de governar 

(democracia), estabelecer 

relações (direito internaci-

onal e direito civil e pe-

nal), que chamamos, de 

Civilização Cristã Ociden-

tal, exatamente por todo 

esse conjunto cultural 

que nos identifica.  

Assim, desejar “Feliz Na-

tal” mais do que significar 

um ato religioso, significa 

estarmos reafirmando a 

nossa cultura ocidental 

com todo o seu riquíssimo 

e pouco estudado e até 

esquecido simbolismo e 

ritual. 

A riqueza ritual do tempo 

de Natal é o maior símbo-

lo ocidental e é por isso 

que ele é celebrado de 

forma solene em todo o 

Ocidente. É a reafirmação 

de quem somos, quais 

são nossas crenças e 

valores, pelo que deve-

mos viver e lutar. 
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Toda a história do Ociden-

te é moldada pelo cristia-

nismo. As ciências, as 

artes, as universidades, o 

direito internacional, o 

direito de propriedade 

privada, o conceito oci-

dental de família e a pro-

teção aos seus membros, 

o total respeito e proteção 

à vida humana desde a 

concepção, e quase tudo 

o que nos identifica e nos 

diferencia de outras civili-

zações, devemos, direta e 

indiretamente, ao cristia-

nismo. Quem estuda seri-

amente, sabe disso. 

Assim, desejar Feliz Natal 

é, para os cristãos que 

creem ser Jesus Cristo, 

filho de Deus feito ho-

mem, uma manifestação 

de carinho e compaixão 

desejando que aquela 

pessoa renasça com o 

Cristo e com todo o con-

junto de sabedoria e cul-

tura que Ele representa. 

Para os que não creem, é 

uma reafirmação de sua 

condição de Ocidental e 

dos valores de nossa 

mais rica cultura. 

Pense nisso. Sucesso! 

FELIZ NATAL! 


