
CELEBRA O VERDADEIRO NATAL! 
 
 
 
Houve um Dia na História deste Mundo distraído com milhentas coisas, pensando que 
Deus já não os surpreenderia com mais nada, que, num processo natural mas como 
acontecimento sobrenatural, DEUS ENVIOU O SEU BENDITO FILHO.  
 
“Mas, vindo a PLENITUDE DOS TEMPOS, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, 
nascido sob a Lei, para remir os que estavam debaixo da Lei, a fim de recebermos a 
adoção de filhos.” Gálatas 4:4,5 
 
Este foi o Ato da grande Bondade, Misericórdia e Amor de Deus para com a Humanidade, 
revelando a Sua Pessoa e carácter divino. Ele tinha prometido e cumpriu. 
 
João 3:16: “Porque Deus amou o Mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, 
para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a Vida Eterna.” 
 
A dádiva de Deus tem um objetivo que não podemos esquecer e ao percebê-lo não 
podemos ficar indiferentes.  
 
Ela tem como alvo a nossa redenção.  
Deus, através do Seu Filho, promulgou um Indulto de Perdão para a Humanidade.  
 
“Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas 
para que o mundo fosse salvo por Ele.” João 3:17 
 
Como Humanidade afastamo-nos de Deus devido às nossas escolhas, ao andarmos nos 
desejos da nossa carne, fazendo a nossa própria vontade e a dos nossos pensamentos. 
Mas Deus pelo Seu muito amor com que nos amou, (e ainda ama), quer que essa cadeia 
de perdição seja completamente quebrada das nossas vidas!  
 
“Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a Seu tempo pelos ímpios. Porque 
apenas alguém morrerá por um justo; pois poderá ser que pelo bom alguém ouse 
morrer. Mas Deus prova o Seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, 
sendo nós ainda pecadores.” Romanos 5:6-8 
 
Quando José foi incumbido desta missão, Deus cuidou dele de maneira especial, depois 
de ter visitado Maria. Ele seria um cooperador de Deus. José cuidaria do Filho de Deus 
como sendo seu filho. “Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, 
intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu 
um anjo do Senhor, dizendo:  
José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está 
gerado é do Espírito Santo.  
E ela dará à luz um Filho, e lhe porás o nome de JESUS, porque Ele salvará o Seu Povo 
dos seus pecados.  



Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo 
Profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e Ele será chamado 
pelo nome de EMANUEL. (EMANUEL traduzido é: Deus connosco).” Mateus 1:19-23  
 
Estas são as Boas Novas para toda a Humanidade! 
 
Este é o Acontecimento que mudou a História. Antes de Cristo e depois de Cristo (a.C. e 
d.C.). E continua a mudar a vida dos homens a cada dia. Basta ao homem encontrar-se 
com esta Dádiva do Céu, entendê-la, aceitá-la e tudo mudará. O homem passa das trevas 
para a luz. É tão radical quanto isso! 
 
Muda completamente a história da tua e da minha vida assim como mudou a história 
dos Pastores que apascentavam o gado naquela Noite de Nascimento de Jesus, envolto 
em panos e deitado numa manjedoura, e como mudou a vida dos Magos que vieram do 
Oriente distante guiados por uma Estrela fenomenal e voltaram para casa por outro 
caminho. (Mateus 2:12). 
 
O verdadeiro sentido do NATAL e que deve ser festejado com a nossa maior alegria, é 
devido à Porta que Deus abriu para a Humanidade, em que nos podemos voltar para 
Jesus como nosso Salvador e Senhor, e sermos adotados como FAMÍLIA DE DEUS. 
 
Que impactante! Sermos feitos filhos de Deus! Mais que Suas criaturas somos Seus 
filhos, por Cristo! 
 
“…Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e 
estranhos aos Concertos da Promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 
Mas, AGORA, EM CRISTO JESUS, vós, que antes estáveis longe, já pelo Sangue de Cristo 
chegastes perto… Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas 
concidadãos dos Santos e da Família de Deus!” Efésios 2:11-13,19 
 
No tempo determinado por Deus, Ele faz o que já está no Plano do Seu coração, com 
relação a ti e a mim, a cada um de nós. O apóstolo Paulo ensinou: “Porque não 
recebestes o espírito de escravidão, para, outra vez, estardes em temor, mas 
recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Aba, Pai”, (ou 
“Paizinho”). Romanos 8:15 
 
Este Natal pode ser diferente para si e para todo aquele que encontra Jesus Cristo como 
Àquele que nasceu em Belém, que veio para remir-nos e adotar-nos na Família de Deus. 
“…Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus: 
aos que creem no Seu Nome!” João 1:11,12. 
 
Bem-vindo à Família de Deus!  
Celebra o verdadeiro Natal! 
 
J.F. 


