
Edital nº 24
Artes:
  Bloco: Mário Alves de Brito
  Bola: Jamile Costa Sallum
  Vela: Míriam Guimarães
Processo de Impressão: 
  Bloco: ofsete
  Bola: ofsete
  Vela: ofsete
Folha:
  Bloco: com 2 selos 
  Bola: 35 selos
  Vela: 30 selos
Papel: 
  Bloco: cuchê gomado
  Bola: cuchê gomado 
  Vela: cuchê gomado
Valor facial: 
  Bloco: R$5,40 
  Bola: 1º Porte Carta Comercial
  Vela: 1º Porte Carta Não Comercial
Tiragem: 
  Blocos: 150.000
  Bola: 4.550.000
  Vela: 3.000.000
Área de desenho: 
  Bloco: 70mm x 100mm
  Bola: 25,5mm x 30,5mm
  Vela: 23,5mm x 43,5mm
Dimensões:
  Bloco: 70mm x 110mm
  Bola: 28mm x 33mm 
  Vela: 26mm x 46mm

Picotagem: 
  Bloco: 11,5 x 11,5
  Bola: semi-corte
  Vela: semi-corte
Data de emissão: 21/10/2011
Locais de lançamento: em todas as DRs
Impressão: Casa da Moeda do Brasil
Prazo de comercialização pela ECT: até 
31 de dezembro de 2014 (este prazo 
não será considerado quando o selo/
bloco for comercializado como parte 
integrante das coleções anuais, cartelas 
temáticas ou quando destinado para fins 
de elaboração de material promocional).
Versão: Departamento de Filatelia e 
Produtos/ECT
Os produtos podem ser adquiridos na 
loja virtual dos Correios: www.correios.
com.br/correiosonline ou na Agência de 
Vendas a Distância - Av.    Presidente 
Vargas, 3.077 - 23º andar  20210-973 - 
Rio de Janeiro/RJ - telefones: (21) 2503-
8095/8096, fax: (21)  2503-8638, e-mail: 
centralvendas@correios.com.br. Para 
pagamento, envie cheque  bancário 
ou vale postal, em nome da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, ou 
autorize débito em cartão de crédito 
American Express, Visa ou Mastercard.
Código de comercialização:
  Bloco: 852100825
  Bola: 852009011
  Vela: 852009020

Detalhes técnicos

technical Details
Stamp issue n. 24
Art: 
  Souvenir sheet: Mário Alves de Brito
  Ball: Jamile Costa Sallum
  Candle: Míriam Guimarães
Print system: 
  Souvenir sheet: offset
  Ball: offset
  Candle: offset
Sheet size:
  Souvenir sheet with 2 stamps 
  Ball: 35 stamps
  Candle: 30 stamps
Paper: 
  Souvenir sheet: gummed chalky paper 
  Ball: gummed chalky paper
  Candle: gummed chalky paper
Face Value: 
  Souvenir sheet: R$5,40
  Ball: 1st class rate for domestic
  commercial mail
  Candle: 1st class rate for domestic
  noncommercial mail
Issue: 
  Souvenir sheet: 150.000 
  Ball: 4.550.000
  Candle: 3.000.000
Design area: 
  Souvenir sheet: 70mm x 100mm
  Ball: 25,5mm x 30,5mm
  Candle: 23,5mm x 43,5mm 
Stamp dimensions: 
  Souvenir sheet: 70mm x 110mm
  Ball: 28mm x 33mm

  Candle: 26mm x 46mm
Perforation: 
  Souvenir sheet: 11,5 x 11,5
  Ball: cut to shape
  Candle: cut to shape
Date of issue: October, 21th, 2011
Places of issue: All DRs
Printing: Brazilian Mint
Term for commercialization by ECT: 
up to December 31

st
, 2014(this delay 

does not apply to stamps/miniature 
sheets commercialized as part of 
yearly collections, as thematic cards, or 
whenever they are meant to be distributed 
as promotional items).
English version: Department of Philately  
and Products/ECT.
Orders can be sent to the following 
address: Distance Sales Office - Av. 
Presidente Vargas, 3.077 - 23º andar  
20210-973 - Rio de Janeiro/RJ, Brazil. 
Telephones 55 21 2503 8095/8096, Fax 
55 21 2503 8638, e-mail: centralvendas@
correios.com.br. For payment send 
authorization for  charging to credit cards 
American  Express, Visa or Mastercard, 
or  international postal money order (for 
countries with whom Brazilian Posts have 
signed agreements).

Code: 
  Souvenir sheet: 852100825
  Ball: 852009011
  Candle: 852009020

eDital  24 - 2011

emissão comemorativa
Comemmorative Issue

natal 2011
Christmas 2011

soBRe os selos

Os selos apresentam dois ícones clássicos do clima natalino: a bola e a 
vela. Foram criados diversos selos, cada um retratando uma bola de cor 
diferente, representando os frutos da árvore: alegrias, boas ações, amor, 
sabedoria, confraternização, e outros. Há também um selo com a ilustração 
de uma vela, já que a mesma leva à reflexão e aos sentimentos bons que são 
despertados nessa época do ano, sendo suas chamas uma representação 
da luz do mundo. Todas as peças possuem a inscrição “Boas Festas” e o 
desenho de um laço colorido sobre um pequeno festão, estando na parte 
superior nos selos das bolas, e na parte inferior no selo da vela. O corte 
especial auto-adesivo diferencia os selos para embelezar os presentes e 
os cartões de Natal. As técnicas utilizadas foram a ilustração em programa 
vetorial e a aplicação de cor especial dourada.

soBRe o Bloco

Como imagem de fundo do bloco, a representação do universo, apresentado 
como símbolo do poder criador de Deus. Nas margens, desenhos de 
símbolos cristãos com significados específicos: a pomba (símbolo do Espírito 
Santo), o trigo e a uva (representando o pão e o vinho, o corpo e o sangue 
de Jesus), o cordeiro (simbolizando Cristo, citado na Bíblia como o Cordeiro 
de Deus), a cruz (representando a Santíssima Trindade) e o peixe, também 
conhecido como Ichthys, peixe em grego, sendo também um acrônimo da 
frase Iesus Christus Theou Yicus Soter, que significa Jesus Cristo Filho de 
Deus Salvador, símbolo utilizado para identificação e comunicação entre 
os cristãos. O selo superior possui a imagem de uma Bíblia aberta e, ao 
fundo, o Planeta Terra. Já no selo inferior, a Bíblia fechada sobre um feixe de 
luz, representando a palavra de Deus. A técnica utilizada foi a computação 
gráfica.

aBoUt the staMPs
The stamps bring two classic icons of Christmas: the ball and the candle. 
Several stamps were created, each one depicting a ball of different color, 
representing the fruits of the tree: joy, good deeds, love, wisdom, fellowship, 
and others. There is also a stamp with the illustration of a candle, witch leads 
to reflections about the good feelings that are around at this time of the year, 
and its burning light represents the enlightenment of the world. All pieces 
have the inscription "Happy Holidays" and the design of a colorful ribbon 
on a small garland, that is at the top of the balls on the stamps, and at the 
bottom of the candle. The special cut distinguishes the self-adhesive stamps 
to embellish gifts and Christmas cards. The techniques used were vector 
illustration and the application of special gold color.

aBoUt the soUVeniR sheet
As background image, it brings the representation of the universe, presented 
as a symbol of God's creational power. Drawings of Christian symbols with 
specific meanings surround the souvenir sheet: the dove (symbol of the 
Holy Spirit), wheat and grape (the bread and wine representing the body 
and blood of Jesus), the lamb (symbolizing Christ, as mentioned in the 
Bible, Lamb of God), the cross (representing the Holy Trinity), and the fish, 
known as Ichthys, fish in Greek, and is also an acronym for the phrase Iesus 
Christus Theou Yicus Soter, which means Jesus Christ Son of God Saviour. 
The fish was a symbol used by early Christians in order to communicate and 
identify each other. The top stamp has the image of an open Bible and, at the 
background, the Planet Earth. The lower stamp presents a closed Bible on 
the light, representing the word of God. The technique used was computer 
graphics.



natal 2011
É a Luz que se acende em cada coração, em todo momento.

Em mais um ano, por meio de uma emissão de selos que divulgam a Bíblia 
e os símbolos cristãos, os Correios celebram o Natal, festa de abrangência 
ecumênica, pois o amor de Deus é reconhecido em todas as religiões que o 
seguem e o acolhem, fazendo-o nascer entre os povos.

o natal

E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade; 
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. (JO 1:14) 

Natal é o dia em que o Pai enviou à humanidade, como presente, o seu 
Filho, Jesus Cristo. Comemora-se a renovação do mundo, profecia da fé e do 
amor ao próximo. 

A festa de Natal é universal, calorosa e confraternizada por todos. É uma 
das maiores celebrações da humanidade e a maior festa da cristandade, 
civilização nascida no cristianismo, no Ocidente. O Natal comemora o 
nascimento de Jesus, em Belém, na Palestina, há cerca de 2000 anos e 
tem como sentido autêntico a celebração da vida. É, também, uma data de 
grande importância do ponto de vista cronológico, pois marca o ano 1 da 
nossa História.

Originalmente, as comemorações do ciclo natalino – que se inicia na 
véspera do Natal, 24 de dezembro, e vai até o dia de Reis, 6 de janeiro - vêm 
da Idade Média. A data 25 de dezembro foi fixada para cristianizar grandes 
festas pagãs que eram realizadas neste dia, outras festividades decorrentes 
do solstício do inverno e os cultos solares, entre celtas e germânicos.

Para os cristãos, o Natal representa a passagem contada pela Bíblia, 
onde um anjo anunciou à Maria que ela daria a luz a Jesus, o Filho de Deus. 
Na véspera do nascimento, Maria e seu esposo, José, viajaram de Nazaré 
para Belém, e como não encontraram lugar para dormir, tiveram de ficar no 
estábulo de uma estalagem. E ali mesmo, entre bois e cabras, Jesus nasceu 
em uma manjedoura. Pastores que estavam próximos foram avisados por 
um anjo e visitaram o recém-nascido. Três Reis Magos que viajavam há 
dias, seguindo a estrela guia, igualmente encontraram o lugar e ofereceram 
presentes ao Menino: ouro, mirra e incenso. No retorno, espalharam a notícia 
de que havia nascido o Filho de Deus.

a Bíblia

A palavra Bíblia tem origem grega e significa “rolo” ou “livros”.  As Escrituras 
Sagradas, para o cristianismo, são o conjunto de livros, divinamente inspirados, 
a partir dos quais podemos entender melhor tanto o que Deus espera de 
nós quanto as maravilhas que Ele nos tem preparado. Independentemente 
de religião e da crença em Deus, encontram-se nos textos bíblicos muitos 
ensinamentos que prezam por bons princípios e normas de moral.

Muitos estudiosos afirmam que a Bíblia foi escrita por 40 autores, 
oriundos de diferentes regiões e nações, num extenso período que totaliza 
aproximadamente 1600 anos. Foi divida em duas grandes partes, o Antigo e o 
Novo Testamentos, cada um composto de um conjunto de livros.

O Antigo Testamento foi quase inteiramente escrito em hebraico e o Novo 

Testamento em grego. Utilizou-se, também, a língua aramaica para escrever 
alguns poucos trechos. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido de todos 
os tempos, em todo o mundo. Estima-se uma quantidade entre 2 e 6 bilhões 
de exemplares.

empresa Brasileira de correios e telégrafos

símbolos do natal

Essa data comemorativa é repleta de símbolos, elementos essenciais no 
processo de comunicação, que ajudam a refletir e a compreender o sentido 
dessa Festa universal. 

Dentre muitos, destacam-se entre os símbolos natalinos:

Bolas coloridas –  São enfeites tradicionais da árvore de Natal. Adornam 
o pinheirinho, significando os frutos daquela árvore viva que é Jesus. 
Representam os dons maravilhosos que o nascimento de Jesus trouxe. São 
as boas ações daqueles que vivem em Jesus, como Jesus.

As bolas também representam uma vida alegre e feliz. As cores de cada 
bola podem representar os vários momentos vividos, sabendo-se que Deus 
criou os homens e os colocou neste mundo para serem plenamente felizes.

Velas – Simbolizam a presença de Cristo como Luz do mundo. Ele próprio 
disse: "Eu sou a luz do mundo; quem me segue, de modo algum andará em 
trevas, mas terá a luz da vida". (JO 8:12) 

Cada Natal deve ser a renovação da Fé em Jesus e o empenho em viver 
n’Ele e como Ele, a luz do mundo. 

afonso silva
Professor Pedagogo e orientador educacional 

christmas 2011
It is the Light that shines in every heart, at every moment.

Once again, through a stamp issue whose aim is to promote the Bible 
and Christian symbols, Correios celebrate Christmas, a feast with ecumenical 
scope, since the love of God is recognized in all religions that follow and 
embrace it, making it grow among people.

the christmas

And the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth; 
and we have beheld His glory as the glory of the Father’s only Son. (JO 1:14) 
Christmas is the day on which the Father sent humanity His Son, Jesus Christ, 
as a gift. The renewal of the world, the prophecy of faith and the love for one’s 
neighbor is celebrated. 

Christmas is an universal, warm and fraternal celebration for everybody. 
It is one of the greatest celebrations of humanity and the greatest feast of the 
civilization born into Christianity in the West. Christmas celebrates the birth 
of Jesus in Bethlehem, in Palestine, over 2000 years ago, and its authentic 
meaning is the celebration of life. It is also a date of great importance from a 
chronological perspective, since it marks year 1 of our History.

The celebrations of the Christmas cycle - which begins on Christmas Eve, 
December 24, and continues until Three Kings Day on January 6 - originally 

stem from the Middle Ages. December 25 was set to Christianize large pagan 
feasts that were held on that day, other festivities resulting from the winter 
solstice and sun worships between Celts and Germanic tribes.

For Christians, Christmas represents the passage told in the Bible where 
an angel announced to Mary that she would give birth to Jesus, the Son of 
God. On the eve of the birth, Mary and her husband, Joseph, traveled from 
Nazareth to Bethlehem, and since they could not find a place to sleep, they 
had to stay in a stable. And there, among the cattle and goats, Jesus was 
born in a manger. Shepherds who were nearby were informed by an angel 
and visited the new-born child. Three Wise Men, who had been traveling for 
many days, following the guiding star, also found the place and offered gifts 
to the Boy: gold, myrrh and incense. On their way back, they spread the news 
of the Son of God’s birth.

the Bible

The word “Bible” comes from the Greek and it means “roll” or “books”. 
The Holy Scriptures, for Christianity, are a set of divinely inspired books 
from which we can better understand what God expects of us, as well as the 
marvels He has prepared for us. Regardless of one’s religion and belief in 
God, many teachings are found in the Biblical texts that value good principles 
and moral norms.

Many scholars affirm that the Bible was written by 40 authors, from 
different regions and nations, over a long period that includes approximately 
1600 years. It was divided into two large parts, the Old and the New 
Testaments, each one comprising a set of books.

The Old Testament was almost entirely written in Hebrew and the New 
Testament in Greek. A few sections were even written in Aramaic. The Bible 
is still the most sold book of all times, everywhere in the world. It is estimated 
to have sold between 2 and 6 billion copies.

Brazilian enterprise of Posts and telegraphs

symbols of christmas

This commemorative date is full of symbols, essential elements in the 
communication process, which help reflect on and understand the meaning 
of this universal Feast. 

Among the many Christmas symbols, the following stand out:

colorful balls – These are traditional Christmas tree decorations. They 
adorn the pine tree, symbolizing the fruits of that living tree, which is Jesus. 
They represent the wonderful gifts the birth of Jesus brought. They are the 
good actions by those who live in Jesus, like Jesus.

The balls also represent a happy and joyful life. The colors of each ball 
can represent the various moments lived, knowing that God created men and 
put them in this world to be fully happy.

candles – They symbolize the presence of Christ as Light of the world. 
He said: "I am the light of the world; those who follow Me, shall never walk in 
darkness, but shall have the light of life". (JO 8:12) 
Every Christmas should be a renewal of Faith in Jesus and the effort to live in 
Him and like Him, the light of the world. 

afonso silva
Professor, Pedagogue and educational adviser 


