
O Natal está chegando na Rússia! 

Texto publicado em 26/12/2015 no meu blog, Guia Básico de Russo e Norueguês, 

voltado ao ensino destas duas línguas e algumas curiosidades sobre os seus países de 

origem. 

 

Como assim? O Natal já não acabou? Para as famílias russas que seguem o 

catolicismo romano, sim. Mas para a maioria ortodoxa, ainda faltam umas duas 

semanas para que ele chegue. A seguir, mostrarei alguns fatos e curiosidades 

sobre o Natal na Rússia e depois algumas palavras e frases populares nesta época 

do ano. 

------------------------------------ LEIA MAIS ---------------------------------------- 

1. O Natal é comemorado pela maioria dos russos no dia 7 de janeiro 

Isso mesmo! Enquanto aqui no Brasil muitas famílias já desmontam suas árvores 

de Natal no dia 6 de janeiro (dia de Reis), lá na Rússia eles estarão comemorando 

ainda a véspera de Natal. Mas qual o motivo para essa divergência de datas? 

Simples! É que, apesar de o Estado seguir o calendário gregoriano, a Igreja 

Ortodoxa russa ainda segue o calendário juliano, "atrasado" 13 dias em relação 

ao primeiro. Então, na verdade, eles comemoram sim o Natal no dia 25 de 

dezembro, mas do calendário juliano, e esta data para nós cai no dia 7 de janeiro. 

Ah! E nos dias 24 e 25 de dezembro as pessoas trabalham normalmente! 

2. Árvore de Ano-Novo, Дед Мороз e Снегурочка 

Aquela linda árvore de Natal que aparece todo ano no mundo inteiro, na Rússia 

é erguida para o Ano-Novo e não para o Natal. Como assim? Bem, é que após 

a Revolução Russa em 1917, todos os tipos de religião foram banidos, então 

era proibido celebrar o Natal, que até então era a maior festa russa. Para que os 

costumes não morressem, as pessoas transferiram todos os símbolos da 

festividade natalina, como a árvore, a decoração e até o "Papai Noel" para a 

véspera de Ano-Novo. Inclusive o Papai Noel russo era originalmente o São 

Nicolau, mas devido à proibição a qualquer tipo de manifestação religiosa ele foi 

substituído pelo Дед Мороз, um personagem já existente na cultura pagã 

predominante de séculos atrás. 

3. Feriadão de Ano-Novo 

Apesar de os dias 24 e 25 de dezembro serem dias de trabalho normais na 

Rússia, os russos têm um mega-feriadão que vai desde o dia 31 de dezembro 



até o dia 10 de janeiro (não consegui achar uma unanimidade quando as datas 

exatas), quando tudo finalmente volta ao normal. 

4. A véspera de Natal 

A véspera de Natal na Rússia é beeem diferente da nossa. Aqui no Brasil esse dia 

é uma festa, com mesa farta e vários tipos de carnes e bebidas, troca de presentes 

e até fogos de artifício, os russos comemoram de uma maneira bem mais discreta. 

Então se você está acostumado com a festa e fartura da nossa véspera de Natal, 

será no mínimo estranho comemorar esta data com uma família russa ortodoxa, 

pois o peru, o vinho e o espumante passam longe da mesa deles. Aliás, neste dia 

é costume fazer jejum até que a primeira estrela apareça no céu, e mesmo 

depois disso, carnes, ovos e qualquer outro alimento de origem animal, assim 

como as bebidas alcoólicas não são consumidos. O que eles comem, então? 

Bem, é muito importante que se tenha sempre 12 pratos na mesa, como símbolo 

dos 12 apóstolos, onde o principal deles é o сочиво ou кутья, feito basicamente 

de grãos e mel. Para ver quais são os outros pratos comuns no Natal russo (e 

como prepará-los), basta clicar no link abaixo: 

Russian Christmas Eve recipes  

É ainda comum para os russos ortodoxos irem à igreja após a ceia e às vezes eles 

podem ficar por lá até umas 4 ou 5 da manhã! 

Para saber ainda mais sobre o Natal na Rússia, você pode dar uma olhadinha nos 

links abaixo: 

Christmas in Russia 

Russian Christmas 

E caso agora você tenha curiosidade de saber ainda um pouco sobre o natal 

norueguês, confira o post sobre ele aqui. 

Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado! Se você já teve a 

oportunidade de passar o Natal na Rússia ou se esta será a sua primeira vez, 

compartilhe sua opinião sobre as diferenças entre o natal deles e o nosso aqui 

nos comentários ou lá na fanpage. Eu vou adorar e será ótimo promover essa 

troca de informações entre aqueles que querem aprender sobre a Rússia e seu 

idioma! 

E se você está sempre acompanhando as postagens do blog, que tal assinar no 

nosso feed ou cadastrar seu email pra não perder nenhum post? É só escolher 

uma das formas abaixo e esperar as novidades! 

http://easteuropeanfood.about.com/od/Russian-Christmas/tp/Russian-Christmas-Eve-Recipes.htm
http://www.whychristmas.com/cultures/russia.shtml
http://russian-crafts.com/customs/christmas.html
http://guiarussoenoruegues.blogspot.com/2015/12/e-natal-na-noruega.html


 

Cadastre seu email              Siga pelo Bloglovin' 

Ou escolha o leitor de feed de sua preferência 

 

Caso escolha a opção "cadastrar seu email", não esqueça de verificar depois sua 

caixa de entrada e clicar no link que aparecerá no email que você acabou de 

receber, ok? Só assim você receberá, de fato, os novos conteúdos na sua inbox. 

E, de novo, não esqueçam de me dizer aqui o que vocês acharam do post. 

Gostou? Vou adorar saber! Não gostou? Me diga o porquê para que eu possa 

melhorar. Espero a opinião de vocês! Até a próxima! 

 

https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=guiarussoenoruegues
https://www.bloglovin.com/blogs/guia-basico-de-russo-e-noruegues-14356073
http://feeds.feedburner.com/guiarussoenoruegues

