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Um Natal na 
Praça do Templo
muitas pessoas adoram visitar a 

Praça do Templo na época do 
Natal. Liza, 11 anos, e Hiram, 10 

anos, são primos e vieram de Kaysville, 
Utah, para ver bela iluminação e decoração 
da Praça do Templo.

É difícil decidir para onde olhar. Em 
toda parte, as árvores estão cobertas de 
luzes pisca-pisca cor-de-rosa, amarelas, 

azuis e verdes. Acima de tudo, o Templo 
de Salt Lake está todo iluminado de branco 
com a estátua dourada de Morôni a brilhar 
no alto. 

Liza e Hiram gostaram muito do presé-
pio com figuras da altura de uma criança, 
feito especialmente para as crianças que 
foram assistir às Olimpíadas de Inverno de 
2002, em Salt Lake City.
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Acima: Liza e Hiram param 
para ver o presépio em 
tamanho natural, perto do 
Tabernáculo e para ouvir a 
história de Natal contada 
num alto-falante.

Acima: Em frente do templo há um presépio 
todo branco. Um espelho d’água reflete o tem-
plo, Maria, José e Jesus. É uma visão de tirar o 
fôlego.

C U r i o s i d A d e s
• Aproximadamente um milhão de pessoas visita a  

Praça do Templo na época do Natal.
• Há dezenas de árvores iluminadas na Praça do Templo. 

Em apenas uma das árvores, há 75.000 luzinhas. 
Quantas lâmpadas você acha que há em toda a Praça 
do Templo? Atualmente são usadas lâmpadas dicroi-
cas para economizar eletricidade.

• Os trabalhadores começam a instalar as luzes de Natal 
no dia 1º de agosto e terminam de retirá-las em 31 de 
março.

• As crianças ajudaram a confeccionar as luminárias (à 
direita) da praça do Edifício Administrativo da Igreja. 
Em algumas delas, foram escritas mensagens de Natal 
em diversos idiomas.

• Atualmente as luzes são acesas por meio de um com-
putador. Mas, há vários anos, as crianças ajudavam 
a acender as luzes à noite, quando elas eram acesas 
na época do Natal. Certa vez, quando uma menina 
conectou seu cordão de lampadinhas e toda a Praça 
do Templo se iluminou ao mesmo tempo, ela achou 
que havia acendido todas as luzes sozinha.

Artistas de vários países criaram o pre-
sépio, para dar boas-vindas às crianças do 
mundo inteiro e ajudá-las a pensar no Sal-
vador. Esses presépios ainda são exibidos 
no Natal, na Praça do Templo. Há presé-
pios do Japão, México, da Nova Zelândia 
e Polônia. Olhando de perto, vemos que 
há alguns presentes bem incomuns para o 
menino Jesus! ●
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