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Prefácio - Sobre São Nicolau (e o 

Natal) 

Todos conhecem o Papai 

Noel. Uma parte de nós, católicos, 

sabe que a figura do Bom Velhinho 

deriva, na verdade, de um Santo 

Católico - mais especificamente, 

São Nicolau. Simples assim? Nem 

tanto. 

Conheço famílias católicas 

que substituem a lenda e figura do 

Papai Noel por São Nicolau: é ele 

quem vem trazer os presentes no 

dia 25 de 

dezembro.  Particularmente, eu não 

concordo com essa visão, e mais 

adiante, direi os motivos. Primeiro, 

vamos (tentar) compreender a 

"história". Afinal, como foi que São 

Nicolau, um bispo da Igreja, virou o 

Papai Noel? 

Historicamente falando, São Nicolau foi um bispo que nasceu por volta 

de 270. Ele é bastante conhecido por sua generosidade. O que mais se conta 

sobre ele é que, em vida, ele livrou três filhas de um homem pobre e pagão da 

prostituição, atirando-lhes pela janela (sem ser visto) sacos com moedas de 

ouro, para que pudessem ter um dote.  Seu culto cresceu enormemente durante 

os séculos, e os milagres que realizou ajudaram a multiplicar seu caráter 

generoso. Sua festa é comemorada no dia 06 de dezembro. 

Como um bispo da Igreja vira um velhinho gordo e com cara de 

fanfarrão? Não, não foi só culpa da Coca-Cola. Tem mais relação com uma lenda 

antiga sobre a "Personificação de Natal" e o protestantismo. 

Li muitas coisas a respeito disso, tentando compreender o "dilema" e 

confesso que não entendi completamente, pois quando se trata de uma figura 
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lendária - ou, no caso, duas - as informações muitas vezes são contraditórias. 

Vou tentar ser concisa, de modo que você possa saber alguma coisa, no caso de 

querer explicar para as crianças... 

A história de São Nicolau foi ganhando muitos adicionais fantasiosos, 

mais parecidos com contos de fadas.  É preciso distinguir a história real do 

santo (incluindo os milagres que ele realizou ao longo dos séculos) do próprio 

personagem São Nicolau: é desse personagem que vêm a ideia de presentear os 

bons e castigar os maus, por exemplo, mas não na noite de natal (e sim no dia 

de sua festa, 06 de dezembro). Um pouco sobre a vida do Santo, você já 

conhece. A do personagem foi mais ou menos assim: 

São Nicolau sempre foi um santo muito popular em muitos países. Uma 

tradição muito famosa ligada a seu culto foi o da distribuição de presentes no 

seu dia, primeiro por parte de religiosas para crianças carentes, depois pelos 

pais, de uma forma geral. Ora, as crianças começaram a esperar com ansiedade 

o dia de São Nicolau, para ganharem alguma coisa. Não tardou para que os pais 

começassem a atribuir a entrega dos presentes à São Nicolau em pessoa - e, ao 

mesmo tempo, os pais tinham nas mãos algo com que negociar com seus filhos: 

comportem-se bem, e ganharão algum presente no dia de São Nicolau, 

comportem-se mau e não receberão nada (bom, em alguns países, como a 

França, esse nada podem ser chicotadas!). 

 

(notem a figura de roupa vermelha e chifres atrás de São Nicolau) 

O interessante é que, em vários países, há um segundo personagem que 

"pune" as crianças mal-comportadas. Na França, é o "Pai-Chicote" ( Père 

Fouettard), que distribui chicotadas e presentes ruins, como pedras. Este seria 

um homem que, em vida, matava crianças junto com sua esposa; São Nicolau 

descobre seus crimes e o pune: em algumas versões da lenda, ele se arrepende e 

se torna um servo por conta própria, enquanto em outras, é forçado a ajudar. Na 
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Alemanha, a companhia de São 

Nicolau é o Servo Rupert, que carrega 

um saco de cinzas. É ele quem 

perguntaria às crianças se elas sabem 

rezar: em caso afirmativo, ganham 

doces e nozes, em caso negativo, levam 

uma sova com o saco dele. 

Aterrorizante? Rupert é um nome 

comum para um demônio na 

Alemanha, que, aliás, é uma das 

origens da sombria "companhia de São 

Nicolau", que na versão mais antiga 

seria literalmente um demônio que, 

acorrentado ao Santo, seria obrigado a 

caminhar com este no dia 06 de 

dezembro para assustar as crianças mal-comportadas. Se eu não me engano, em 

alguns contos de Grimm há referência a este personagem.  

 

Servo Rupert 
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As versões mais modernas trazem o ajudante como um mouro. Jan 

Schenkman, um professor de escola primária escreve, no século 19, um livro 

chamado "São Nicolau e seu Servo", que pela primeira vez traz as caraterísticas 

deste personagem, mais tarde batizado como Zwarte Piet. Alguns sacerdotes e 

professores mostravam muita preocupação com as antigas companhias de São 

Nicolau, pois haviam se tornado realmente severas para as crianças, de modo 

que o mouro acabou ganhando espaço, por ser mais simpático e aceitável. Na 

lenda, ele simplesmente ajuda São Nicolau e distribui os doces. 

 

Mas e o Papai Noel? 

Como entrou nessa história 

toda? 

Bem, paralelo à isso, 

desde os anos 1100, mais ou 

menos, há o que alguns poemas 

chamam de "Personificação do 

Natal" , que seria uma espécie 

de  impulso para as pessoas - 

adultos, no caso - festejarem 

com maior regalia. É muitas 

vezes referido como "The Old 

Christmas", (O Velho Natal), 

mas que, inicialmente, em nada 

tem relação com um homem 

velho de fato. Dando a notícia 

de que chegou o natal, o Mr. 

Christmas ou Noel incentiva todos a comerem e beberem - é, portanto, uma 

espécie de "ethos" que chama a si mesmo de Natal. Quando os puritanos 

começaram a atacar os festejos da pré-reforma, os que defendiam as festas 

começaram então a representar esse Sr.Natal como um velho e gentil cavalheiro, 

chamando-o de "Pai Natal". A briga foi ferrenha por muito tempo - entre 

puritanos e defensores do Natal de outras denominações. Essa figura não é 

associada à crianças e muito menos à distribuição de presentes, mas está 

relacionada à própria comemoração do Natal, daí sempre mostrar este agora 

velho e alegre Pai Natal, comendo e bebendo, um tanto gordo e 

demasiadamente festeiro. 
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Em algum ponto, 

portanto, as duas lendas - 

São Nicolau e Pai Natal - se 

fundiram.  Clement Moore, 

que escreveu o poema "Uma 

visita de São Nicolau", mais 

conhecido como "A véspera 

de Natal" (eu indiquei aqui 

no blog como um dos livros 

de natal), descreve o 

personagem com muitas das 

características de como 

vemos hoje o Papai Noel. 

Muitas coisas contribuíram 

para a fusão dos dois. O 

próprio culto de São Nicolau 

foi perdendo a força em 

muitos países - e, no entanto, 

a entrega dos presentes 

precisa ser feita, de modo 

que foram atribuindo isso ao Pai Natal, que acabou incorporando as demais 

características da lenda de São Nicolau. Os ajudantes viraram duendes - 

criaturas também sombrias, se formos conhecer a origem da maioria dos contos 

de fadas. Ocorre também que no século XX, em matéria de publicidade, era 

muito melhor investir numa figura não-católica para difundir o Natal, e dessa 

forma, o Papai Noel foi consolidado de vez. Os cartões de Natal de final do 

século 19 contribuíram muito para isso, pois o Father Christmas era muitas 

vezes desenhado em cenas clássicas de São Nicolau, como a distribuição de 

presentes para crianças. 

Voltando à comemoração do Natal, eu não vejo 

sentido algum em substituir a figura de Papai Noel por 

São Nicolau, se isto significar trazê-lo para o dia 25 de 

dezembro para distribuir presentes. Não tem mesmo 

relação com a verdadeira história do santo, e nem sequer 

com a lenda do santo; mas o ponto principal é que agindo 

assim você não estará resolvendo realmente o problema 

de se ter uma figura como o Papai Noel no dia do 

nascimento de Cristo. Ainda que se refira à um Santo 
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católico, as crianças vão continuar esperando por presentes e por este homem 

cativante, e perde-se o real e único sentido da Noite Feliz. Aqui em casa, 25 de 

dezembro é somente para comemorar o nascimento do Menino Jesus (com 

troca de presentes), ao passo que São Nicolau é carinhosamente lembrado no 

seu dia próprio, o que pode incluir doces e lembranças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observação 

 

1. Para melhor contextualizar a peça, no Ato I é preferível que São 

Nicolau esteja trajado com as vestes próprias de bispo, pois nesta 

parte a história relatada é baseada nos feitos de sua vida. 

Já no Ato II, o nosso herói pode estar caracterizado com as roupas mais 

conhecidas, visto que nesta parte passamos da história à lenda. 

2. Para esta peça, escolhi Zwarte Piet, o mouro, como ajudante de 

São Nicolau. Simplifiquei o seu nome para Pete, facilitando a 

representação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personagens 

 

São Nicolau 

Ajudante: Pete 

Pedro 

Mateus 

Lúcia 

Grupo de Crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena 1 (Praça da Cidade: São Nicolau, Pedro e Mateus) 

 

Narrador: Atenção, crianças! Começa agora a história de um grande santo 

da Igreja chamado São Nicolau. São Nicolau foi um bispo que viveu há 

muitos e muitos anos.  Um bispo, como vocês devem saber, é o chefe dos 

padres de uma região. São Nicolau era muito generoso e ajudava 

principalmente os mais pobres e as crianças. 

São Nicolau: Como sofrem os cristãos desta época! Como eu quero ajuda-

los! Possa Jesus Cristo abençoar todas as crianças da terra! 

Criança: Bispo Nicolau! Bispo Nicolau! 

São Nicolau: O que foi, criança? Qual é o seu nome? 

Criança: Meu nome é Pedro. E este é o meu irmão Mateus. 

São Nicolau: E o que vocês desejam? 

Pedro: Minha família está passando fome, bom bispo! O senhor pode nos 

ajudar? 

São Nicolau: Certamente! Aqui está uma moeda... É tudo o que tenho no 

momento! Mas, Deus providenciará o resto. Vocês estão fazendo suas 

orações? Rezam todos os dias ao Bom Deus? 

Pedro: Sim! Meu irmãozinho e eu rezamos todas as noites para Deus! 

São Nicolau: Então, tenham confiança! Quem reza sempre recebe ajuda! 

Confiem nisso! 

Pedro e Mateus: Sim, senhor! 

Pedro: E obrigado pela moeda! 

Narrador: E lá se foram os dois irmãos felizes para casa. Mas, o Bom 

Bispo Nicolau pensava numa forma melhor de ajudar aquela família. 

 

 

 



Cena 2 (Na igreja: São Nicolau reflete sozinho) 

 

São Nicolau: Quero ajuda-los, mas não quero que saibam que fui eu! 

Quero que toda a honra vá para o Bom Deus! O que eu posso fazer? Já sei! 

Vou jogar um saquinho com moedas pela janela da casa deles! Sim, é isso 

o que vou fazer! 

Narrador: E saiu São Nicolau muito feliz. No dia seguinte, depois da 

missa, São Nicolau reconheceu as duas crianças e as chamou. Queria saber 

onde eles moravam para jogar as moedas pela janela. 

(Praça da cidade: São Nicolau, Pedro e Mateus) 

São Nicolau: Pedro, Mateus! Venham aqui! 

Mateus: Sim, senhor? 

São Nicolau: Onde vocês moram? 

Pedro: Numa casinha amarela perto da Igreja, senhor! 

São Nicolau: Muito bem! E como anda a família? 

Mateus: Bem, graças a Deus! 

Pedro: Graças à moeda que o senhor nos deu, tivemos pão para comer. 

São Nicolau: Fico muito feliz. Vão com Deus! 

Pedro e Mateus: Adeus, bispo Nicolau! Adeus! 

(Na casa dos meninos: São Nicolau) 

Narrador: À noite, São Nicolau cumpriu o que havia planejado: jogou um 

saquinho de moedas para a família! 

São Nicolau: E o melhor é que eles não saberão que fui eu, e ao invés de 

me agradecer, pensarão que foi um milagre! 

(Em frente à casa: Pedro, Mateus e grupo de crianças) 

Narrador: E foi isso mesmo. As crianças pensaram que um milagre havia 

acontecido e começaram a contar umas para as outras! 



Pedro: É verdade! Um saco de moedas apareceu na nossa casa, através da 

janela... E agora a minha família não passa mais fome! Meu papai comprou 

algumas vacas e agora vendemos leite! 

Grupo de crianças: É um milagre! É um milagre!! 

Mateus: Sim, é mesmo! E tudo isso aconteceu depois que rezamos muito 

porque o bispo Nicolau nos disse para rezar! 

Criança: Também vou rezar para Deus todos os dias! 

Pedro e Mateus: Reze mesmo! É, reze com vontade! 

 

Cena 3 (Na igreja: São Nicolau, sozinho novamente) 

 

Narrador: São Nicolau continuou ajudando muitas crianças e famílias 

inteiras, sem que ninguém soubesse que era ele. Mas, mesmo assim, por 

uma graça de Deus, ele era muito amado pelas crianças que ajudava. Por 

isso, a Igreja chama São Nicolau de “Bispo protetor das crianças”. 

São Nicolau: Eu sou o protetor das crianças e quero continuar sendo 

mesmo depois que eu tiver morrido e ido para o Céu, ficar perto de Jesus. 

Narrador: São Nicolau viveu ainda muitos anos, mas morreu e foi viver 

no Céu com Jesus. Mas a história não termina aqui! Porque do Céu, São 

Nicolau continua fazendo milagres! Todos os anos, perto do Natal, São 

Nicolau desce do Céu para presentear as crianças, montado num cavalo 

branco. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena 1 (No Céu: São Nicolau, montado no seu cavalo branco) 

São Nicolau: O Natal se aproxima! Sim! E para todas as crianças que 

rezam para o Bom Deus eu deixarei uma pequena lembrança! 

Narrador: O cavalo branco de São Nicolau podia voar e por isso ele 

consegue percorrer as casas, deixando lembranças para as crianças. 

(Sobrevoando a cidade: São Nicolau e Pete, montados no cavalo) 

São Nicolau: Veja, Pete! Precisamos passar na casa de uma menina 

chamada Lúcia! Mas ela sempre está acordada à minha espera. 

Lúcia: Desta vez eu quero saber quem deixa presentes para mim perto do 

Natal! Dizem que é São Nicolau, mas eu gostaria de vê-lo! Vou ficar 

acordada e esperar na janela! 

Ajudante Pete: Ó, São Nicolau! Lúcia ainda está acordada!!! 

São Nicolau: Sim, mas eu vou dar a ela o milagre de me conhecer! Vamos! 

 

Cena 2 (Na sala da casa: São Nicolau, Pete e Lúcia) 

 

São Nicolau: Lúcia, você estava me esperando? 

Lúcia: Ó, então o senhor existe mesmo! É São Nicolau? 

São Nicolau: Sou eu mesmo. E venho trazer para você uma lembrança 

antes que chegue o Natal e, com ele, o Menino Jesus! 

Lúcia: Muito obrigada. 

São Nicolau: Me diga uma coisa, Lúcia, você reza sempre para o Bom 

Deus? 

Lúcia: Sim, senhor! Rezo para o Bom Deus todos os dias! 

Pete: Ó senhor, que menina bondosa, não é mesmo? 

São Nicolau: Muito bem, Lúcia! Como estamos perto do Natal, e logo o 

Menino Jesus estará aqui, eu te concedo um milagre... O que você gostaria 

de pedir? 



Lúcia: Eu gostaria de pedir para que todas as crianças lembrem-se de Jesus 

na noite de Natal! Você acha que isso é possível, São Nicolau? 

São Nicolau: Para Deus, nada é impossível, Lúcia. Mas ele precisa da sua 

ajuda. Se você rezar e pedir para que mais crianças rezem por isso, tenho 

certeza de que Ele irá atender o seu pedido! Sobretudo se você fizer esse 

pedido a Nossa Senhora. 

Lúcia: Ó, sim! Rezarei para a Mãezinha de Deus também! Pedirei para que 

os meus amigos se lembrem de Jesus e rezem comigo! 

São Nicolau: E você verá como para Deus nada é impossível. 

Narrador: E assim, até hoje, perto do Natal, São Nicolau continua 

visitando as crianças, dando pequenas lembranças como mostra de sua 

generosidade, mas sempre nos recordando que devemos rezar ao Bom Deus 

todos os dias da nossa vida. 

 

Fim 


