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Mostre Ilustração #1
Klomp! Klomp! Klomp! Ia o  som 

dos tamancos de Pedro enquanto corria 
pela rua estreita numa vila pequena em 
Holanda. Era muito  frio e o Pedro correu 
o mais rápido possível que as suas pernas 
de dez anos podiam correr. Ele queria 
parar e visitar os seus avos antes de ir para 
a casa. O cabelo louro de Pedro ficaram 
em pé, tirado de baixo do seu bonê pelo 
vento. O cachecol de lã envoltando o seu 
pescoço parecia voando atrás dele, sendo 
levado pelo vento forte.

Mostre Ilustração #2 
Pedro deu com a mão para um amigo 

que estava olhando pela janela duma cata 
vento perto. Que divertimento, Pedro 
pensou, vivendo numa casa redonda de 
cata vento. Podia correu em círculos–
começando na cozinha, e findando na 
cozinha de novo!

Mostre Ilustração #3 
Pedro  parou em frente da padaria do 

Sr. Hans, o Padeiro. Imprensou o nariz frio 
na vitrina ainda mais frio. Breve vai ser o 
dia de São Nicolau, ele pensou. Quando 
eu colocar meus tamancos para o São 
Nicolau encher, espero que vai colocar 
um dos grandes, enormes biscoitos ao 

lado deles. Ou, talvez vai trazer uma dos biscoitos grandonas 
que parece como ele. Ou, talvez, talvez–ele vai trazer um de 
cada. Eu tenho que ser muito bem comportado. O Dia de São 
Nicolau vai estar aqui breve. Pedro começou contar os dias até 
o 5 de dezembro, que ia ser o Dia de São Nicolau. Ele tinha que 
contar todos os seus dedos duas vezes.  

Pedro pensava sobre o São Nicolau. Como é que ele 
consegue viajar tão longe e tão rápido em uma noite? Será que 
os seus pés se entrançam na sua vermelha robe branca enquanto 
monta no seu cavalo branco? São Nicolau por certo deve ficar 
com muito frio montado a noite toda. E, aquele cabelo branco e 
cumprido da debaixo seu chapeu alto e apontado, ajuda ele ficar 
com menos frio? Pedro ficou pensando. Por certo sua barba 
pelo menos ajuda.                                                                                                      

Quando chegou à “kerk”–igreja–viu a torre alta  e começou 
pensar em Natal. Vinte dias depois do dia de São Nicolau ia ser 
o dia de Natal. Por centenas de anos a “kerek” estava perto do 
canal, e todo ano no dia de Natal todos daquela pequena vila iam 
lá para ouvir o “dominie”–pastor–pregar a mensagem de Natal. 
Pedro tinha ouvido a mensagem muitas vezes. Mas, para ele, 
o dia de Natal, o 25 de Dezembro, não tinha tanta importancia 
do que o Dia de São Nicolau  (o dia 5 de Dezembro). Sim, ele 
gostava de ouvir a música natalina. Ele gostava de fazer visitas 
por 12 dias.  E claro ele gostava da comida gostosa que recebia 
quando estava fazendo visitas. Mas, para Pedro, São Nicolau 
era mais importante, porque naquele dia ele recebia presentes.

 Pedro sabia que o dia de Natal era a celebração do 
nascimento de Jesus. Mas, ele nunca tinha ouvido que o Senhor 
Jesus tinha que nascer para “morrer” para que ele, Pedro, podia 
ser salvo do seus pecados, cujo salário é morte. Assim, o culto 
na igreja era de pouco interesse ao Pedro, porque ele nunca 
tinha nascido de novo.

NOTA AO prOfessOr
Um dos itens no Believe It Or Not de Ripley diz, Não 

havia Natal em Holanda no ano 1582. Depois de pesquisar 
mais em Homem e Tempo de J. B. Priestly, revela que no 
Concilio de Trent que se reuniu em 1545, Papa Gregory XIII 
introduziu o “Calendário Gregoriano,” anulando dez dias–o 
dia 5 de Outubro até o dia 15 de Outubro.

Países protestantes resistiram. (Sem questão Holanda 
era um.) Inglaterra reteu até 1752 quando onze dias tinham 
que ser ajustados. Alugns países não mudaram até depois da 
Primeira Guerra Mundial.

Em Holanda (mesmo como vários outros países), o Dia 
de Natal era puramente um dia religioso feriado, devotado à 
assistençia na igreja e fazendo visitas sociais. Presentes não 
foram trocados no Dia de Natal.

Porém, o Dia de São Nicolau era observado no dia 5 de 
Dezembro. Em Holanda as crianças colocaram  seus tamancos 

(sapatos feitos de madeira) fora para receber os presentes que 
o São Nicolau podia trazer. Forragem e cenouras muitas vezes 
foram colocados nos tamancos para o lindo cavalo branco em 
que foi dito que o São Nicolau montava.

Muitas das histórias contadas acerca de São Nicolau 
são mitos, ainda baseadas em alguns fatos. São Nicolau era 
arcebispo de Myra quando era um homem jovem. Ele morreu 
no ano 326, no dia 6 de Dezembro. Ele é conhecido em todo 
Europa pelas boas obras atribuadas a ele pelo ano inteiro, não 
só na época de Natal. Em America ele tem se tornado como 
o gordo, jocoso homem velho que vem somente uma vez por 
ano–com presentes. Em Holanda, não há perigo do dia de São 
Nicolau impedir a entrada do Senhor Jesus no dia de Natal 
sendo que este dia e o dia de São Nicolau são inteiramente 
celebrações separadas.
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