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Christingle: Uma celebração de Natal para as crianças 

O Christingle é uma celebração alegre que reúne famílias e 

comunidades para compartilhar a luz de Jesus e espalhar uma mensagem 

de esperança. 

Com origem na igreja Alemã Moraviana, Christingle significa 

“Christ Light”, ou seja, a “Luz de Cristo”. Em 1747, o bispo Johannes de 

Wattevilee encontrou uma maneira simples e acessível de explicar, em 

uma missa para as crianças, sobre a alegria que foi dada ao mundo 

através do nascimento de Jesus. No entanto, desde de 1968, essa 

tradição foi assimilada e reinventada pela Church of England (Igreja 

Anglicana) e passou a ser uma celebração familiar bastante popular. 
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Normalmente a celebração acontece dentro da igreja, ela é realizada no 

domingo que antecede o Natal. Nas igrejas britânicas, assim como na escola, 

cada criança recebe a sua Christingle em um ambiente com as luzes 

apagadas. Isso torna a cerimônia de acender as velas emocionante. Mas o que 

é uma Christingle? É essencialmente uma vela encravada em uma laranja 

adornada com alguns apetrechos específicos. No cristianismo, a luz da vela 

simboliza a verdade da história do Natal – de que, na escuridão do mundo, 

brilhou uma luz, que é o Cristo Jesus. 

Você pode estar se perguntando: “Mas, por que uma vela em uma 

laranja?”. Apesar de achar a cerimônia linda e aconchegante, isso sempre me 

intrigou. 

A laranja simboliza o mundo. Ao redor da laranja é laçada uma faixa 

vermelha, que representa o amor de Deus que envolveu o mundo através do 

sangue de Cristo. Ao redor da laranja são fixados quatro espetos, do tamanho 

de palitos de dente mais ou menos, com frutas secas e docinhos, numa 

referência às quatro estações e aos frutos da criação de Deus. Finalmente, no 

topo da laranja, a vela é cuidadosamente fixada com um papel alumínio e 

simboliza a Luz do Mundo, Jesus, que traz esperança às pessoas que vivem 

nas trevas.  
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Tradicionalmente, acontece na Catedral Anglicana de São Paulo as 

celebrações do Christingle no 4º domingo do Advento e na quarta-feira que se 

segue. Esta é uma linda oportunidade para orar ao Deus menino que vem, 

dando-lhe boas vindas em nossa vida. Se você tiver a oportunidade, participe 

conosco! 
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