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Horizontais:

3 Celebração do 
nascimento de 
Jesus Cristo. (5)

6 Um dos pratos 
tradicionais da 
época natalícia. 
(4)

9 Está nas 
palhinhas deitado 
e o seu nome 
significa "Javé é 
salvação", em 
hebraico. (5)

11 Missa do (...), 
missa celebrada à 
meia-noite, na 
passagem do dia 
24 para o dia 25 
de dezembro. (4)

12 Cidade palestina 
onde nasceu 
Jesus Cristo (com 
acento). (5)

13 Cidade israelita 
de onde partiram 
Maria e José 
(com acento). (6)

14 Ceia da noite de 
Natal. (8)

18 Rei Mago 
representante da 
"raça" negra 
(africana); 
ofereceu mirra ao 
Menino Jesus. (8)

23 Representação do 
local do 
nascimento de 
Jesus Cristo 
(sinónimo de 
estábulo) (com 
acento). (8)

25 Um dos animais 
que figuram no 
Presépio. (5)

26 Diz a tradição 

que o Pai Natal 
desce por ela 
(com acento). (7)

27 Calendário do 
(...), calendário 

que prepara a 
chegada do Natal, 
com 24 janelas 
numeradas,  de 1 
a 24, as quais 
escondem no seu 

interior uma 
pequena surpresa, 
normalmente, um 
pequeno 
chocolate. (7)



29 Rei Mago 
representante da 
"raça" amarela 
(asiática); 
ofereceu incenso 
ao Menino Jesus. 
(6)

30 Árvore que é, 
habitualmente, 
enfeitada pela 
altura do Natal. 
(8)

33 Massa de farinha 
batida com ovos, 
farinha e 
polvilhada com 
açúcar e canela; é 
um dos doces 
tradicionais do 
Natal (com 
acento). (5)

36 Também há 
quem a pendure 
junto à lareira, ou 
árvore, para que 
fique cheia de 
presentes. (4)

37 Indicou aos Reis 
Magos o caminho 
para o local onde 
estava o Menino 
Jesus. (7)

38 Como diz a 
canção, a Noite 
de Natal é uma 
"Noite de (...)". 
(3)

41 Diz-se que o 
Natal é delas, 
algumas recebem 
bastantes, outras 
há que não 
recebem nenhum 
(pensa nisso) 
(com cedilha). (8)

42 Personagens da 
narrativa cristã 
que visitaram 
Jesus após o seu 

nascimento 
(Evangelho de 
Mateus). (5)

43 Puxam o trenó do 
Pai Natal. (5)

44 O Natal é uma 
festa para ser 
comemorada em 
(...) (com acento). 
(7)

Verticais:

1 Dia festivo da 
Igreja Católica 
consagrado à 
comemoração da 
adoração dos 
Reis Magos a 
Jesus. (8)

2 Sinónimo de 
«prendas». (9)

4 Anunciou aos 
pastores o 
nascimento de 
Jesus Cristo. (4)

5 Carpinteiro e 
marido da mãe de 
Jesus (com 
acento). (4)

7 Apanhado nas 
zonas húmidas da 
floresta, é um dos 
elementos do 
Presépio 
tradicional. (5)

8 Um dos pratos 
tradicionais da 
época natalícia. 
(8)

10 O Rei que queria 
matar Jesus 
Cristo. (7)

15 Mês em que se 
celebra o Natal. 
(8)

16 O Menino Jesus 
está nelas 
deitado. (9)

17 Um dos animais 
que figuram no 
Presépio. (4)

19 Outro nome para 
Fatias Douradas, 
um dos doces 
tradicionais do 
Natal. (9)

20 O nome do Pai 
Natal. (7)

21 (...) de Natal, 
manda a tradição 
que seja montada 
no dia 1 de 
dezembro (com 
acento). (6)

22 Sinónimo de 
«crença» (com 
acento). (2)

24 Antigamente, na 
Noite de Natal, 
era colocado 
pelas crianças 
junto à chaminé; 
no dia seguinte, 
ao acordarem, 
tinham os 
presentes juntos 
dele. (9)

28 Meio de 
transporte 
utilizado pelo Pai 
Natal (com 
acento). (5)

30 Estavam nos 
campos a cuidar 
das ovelhas e 
tiveram a missão 
de espalhar a 
notícia do 
nascimento de 
Jesus Cristo. (8)

31 Bolo-(...), doce 
típico da época 
do Natal até ao 
Dia de Reis. (3)

32 Estão no interior 
do saco do Pai 
Natal. (7)

34 Brilham, piscam, 
enfeitam a 
Árvore de Natal e 
as ruas das 
localidades. (5)

35 Rei Mago 
representante da 
"raça" branca 
(europeia); 
ofereceu ouro ao 
Menino Jesus. (8)

36 Mãe de Jesus. (5)

39 Nome que se dá 
ao presépio na 
Madeira, nos 
Açores e no 
Brasil. (7)

40 Nas férias do 
Natal as crianças 
não vão à (...). (6)


