
A IGREJA LUTERANA BRASILEIRA

Comunidade Luterana Jesus Salvador
Vila Jansen, Parada 79
940835085 Gravataí - RS

0XX51 30422856
Cultos aos domingos às 9:00 horas

http: \\www. lutherana.com.br
Pastor Elcy N. Da Costa A. Storck,

procurador geral da ILB

Comunidade Luterana Estrela de Belém
Rua Major Capilé 3965
Jardim Caramurú

79830030 Dourados - MS
0XX67342491 67

Cultos aos domingos às 9:00 e 1 9:00
às Quartas-feiras às 1 9:30

Missionário Charles Flunker, presidente da
ILB

Pastor Roberto N Pires
Gilberto Andrade da Silva, evangelista

Visite-nos na internet:
http: \\www.dezcomdeus.com

BOAS
NOTÍCIAS
Número 40 Dezembro, 2017

Meditações sobre
temas do Natal



2

Querido leitor,

Nesta época, quando há bastante para fazer,
apresentamos para você algumas artigos para
ajudá-lo a se enfocar no significado verdadeiro do
Natal. Espero que sejam de proveito para você e seus
queridos e amigos.

Que este Natal seja de paz e alegria, e que tenha
tempo para adorar o Salvador que nasceu em Belém.

A editora
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Agora, Senhor,
cumpriste a promessa que fizeste

e já podes deixar este teu servo partir em paz.
Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua
salvação, que preparaste na presença de todos os

povos: uma luz para mostrar o teu caminho a
todos os que não são judeus e para dar glória

ao teu povo de Israel.
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Carta do
presidente

Queridos leitores desta revistinha – seguidores de
Cristo,

A PALAVRA DE DEUS DIZ:

João 20.31 Mas estes foram escritos para que
vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de
Deus. E para que, crendo, tenham vida pormeio
dele.

PERGUNTAS – PERGUNTAS! Crianças gostam de
fazer perguntas. E nada mal! Crianças aprendem
muitas coisas por fazer perguntas. Mas, se eles
perguntam as pessoas erradas, não vão aprender
nada, ou pelo menos nada de bom. Então, é importante
fazer as perguntas para as pessoas certas para poder
aprender.

Para nós, meus amigos, como seguidores de Deus
trino e verdadeiro, temos uma fonte certa para dar as
respostas certas, corretas, e verdadeiras para as
nossas perguntas espirituais, sobre esta vida, sobre a
vida eterna que vem depois desta vida. E esta fonte é
a Santa Bíbl ia inspirada pelo espírito Santo (2 Timóteo
3.1 6) e é a verdade (João 1 7.1 7).

O NATAL produz muitas perguntas, porque nós não
estávamos lá. Tudo bem! Nesta edição das Boas

do mundo já chegou, para que todos cheguem a conhecer e

também o adorem, pois esta criança é digna de todos os

nossos louvores. Como o Salmista fala em Sl 98.4: Cantem

ao Senhor com alegria, povos de toda a terra! Louvem

o Senhor com canções e gritos de alegria. E como estes

homens que adoraram Jesus a primeira vez, que nós

também adoremos juntos aqui na igreja e por todo o lugar

que o nosso Deus permitir que andemos. Sempre com

corações alegres e agradecidos pelo perdão que essa criança

nos trás.

Que o Espírito Santo nos leve à fé verdadeira, para que

creiamos e então ADOREMOS essa criança que nasceu para

ser o nosso SALVADOR. enquanto Jesus não volta, seguimos

ADORANDO-O com a nossa adoração imperfeita, e quando

Ele voltar, então no céu ADORAREMOS perfeitamente como

Ele merece.

Um grande abraço em Cristo Jesus a cada um de vocês. E

UM FELIZ

NATAL.
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Notícias, usamos a Bíbl ia para dar respostas certas
para estas perguntas, e para revisar o que nós já
sabíamos, mas tinhamos esquecido. À mesma vez
vamos dizer, sem vergonha, que a Bíbl ia - a Voz de
Deus – não vai dar uma resposta para TODA pergunta
que uma pessoa pode ter, mas o que é necessário
para saber que Deus tem revelado o suficiente para
acreditar nas boas notícias que os anjos anunciaram
no primeiro Natal - Lucas 2.11 : Hoje mesmo, na
cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês—o
Messias, o Senhor!

Pecador, preste atenção. Temos um Salvador, que é
Jesus Cristo. Por isso queremos celebrar o nascimento
dEle mais uma vez este ano, 201 7.

Escrito para honrar JESUS CRISTO SÓ!

Charles Henry Flunker
Presidente da ILB
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Maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da Paz. E,

quando encontraram o Menino Especial, o Rei novo, ficaram

tão alegres e felizes, que se ajoelharam diante dele e o

adoraram de coração e ofereceram presentes. E, depois de o

adorarem, podemos imaginar a alegria deles voltando para

casa e falando para seus parentes e amigos que, depois de

esperar por tanto tempo, o Rei novo nasceu. Agora podiam

ver com os seus próprios olhos e o adorar com corações

alegres, felizes e agradecidos por Deus ter cumprido sua

promessa de enviar o Messias, o Salvador do Mundo.

Meus irmãos na fé em Cristo, estamos prontos também para

deixar algumas coisas para trás, para que, nesse Natal 2017,

cheguemos a adorar essa criança Especial, essa criança que

se fez homem e sozinho foi à cruz e pagou o salário dos nossos

pecados? E por tudo que Ele fez, podemos ter alegria, por

saber que de verdade essa Criança, esse novo Rei, é o nosso

conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno e

Príncipe da paz. Sim, porque Ele mesmo nos diz João 14.27:

Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou;

não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem

aflitos, nem tenham medo.

Sim, meus amigos! Vamos ADORAR essa criança que nasceu,

essa criança que nos dá paz, a paz verdadeira que o mundo

não dá, a paz do perdão.

Meus irmãos e amigos, o mundo precisa de nós para levar

essas boas noticias a muitos outros. Notícias que o Salvador
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O povo que Deus formou para receber a sua bênção e trazer para

o mundo o Salvador era o povo dos judeus. Começando com

Abraão, Deus formou uma nação da qual Jesus iria nascer no

futuro. Durante todos os 2000 anos, quando o povo, os judeus,

crescia em número e força, Deus deu promessas e sinais em

forma de profecias para eles. Usando estes sinais, iriam

reconhecer o Salvador prometido quando Ele por fim chegasse.
Todas as pessoas, judeus ou não, que acreditaram nas promessas e

profecias de Deus, foram salvas.

As principal profecias sobre o nascimento de Jesus:

Nesta profecia Isaías, inspirado pelo Espirito Santo, fala como se

fosse um fato já feito - tão certo ele era de que as profecias de

Deus iriam ser cumpridas. Ele deu destaque aqui que o novo Rei

seria descendente do rei Davi, que era um dos melhores reis do

povo de Deus neste mundo.

As profecias do
Salvador por vir

Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um

menino que será o nosso rei. Ele será chamado de

"Conselheiro Maravilhoso", "Deus Poderoso", "Pai

Eterno", "Príncipe da Paz". Ele será descendente do

rei Davi; o seu poder como rei crescerá, e haverá paz

em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a

justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No

seu grande amor, o SENHOR Todo-Poderoso fará com

que tudo isso aconteça. Isaías 9.6,7
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sábias, que estudavam as Estrelas. Agora pensem: -Porque

esses homens tão sábios e importantes queriam adorar uma

criança que de sangue eles não tinham nenhm grau de

parentesco?

De sangue não! Mas pela fé, eles acreditavam que essa

criança, que ora acabara de nascer, era o Santo Filho de

Deus. Pelo que podemos presumir, eles estudavam a palavra

de Deus, e certamente eles leram essa profecia em Números

24. 17: Olho para o futuro e vejo o povo de Israel. Um

rei, como uma estrela brilhante, vai aparecer naquela

nação; como um cometa ele virá de Israel.

Mais uma vez, pensemos nestes homens sábios, que também

esperavam o nascimento do santo Filho de Deus. Quando,

pela graça de Deus, eles perceberam essa estrela nova,

imediatamente eles lembraram que o Messias ia aparecer

como uma Estrela e, então, com grande alegria, deixaram

para trás com certeza outras coisas a fazer, e foram para

encontrar esse Rei novo, o qual certamente eles também

reconheciam da profecia descrita pelo profeta Isaías 9.

6: Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um

menino que será o nosso rei. Ele será chamado de

“Conselheiro Maravilhoso”, “Deus Poderoso”, “Pai

Eterno”, “Príncipe da Paz”

Só pensando nessa profecia podemos entender porque eles

deixaram coisas para trás e foram buscar essa criança

Especial que ia ser o novo Rei. Um Rei que ia ser Conselheiro



De fato, Jesus nasceu da virgem Maria, fato que foi anunciado a

ela pelo anjo. O pai de Jesus era Deus, e Ele foi colocado na

barriga de Maria pelo Espírito Santo. O nome de Jesus que a

profecia menciona, Emanuel, significa "Deus conosco". Deus iria

baixar a esta terra e tomar a forma de um ser humano para poder

salvar o mundo da condenação do seu pecado..

Deus usou o governo romano e seu pedido de um censo e o

pagamento de impostos para levar Maria e José até Belém, cidade

natal das suas famílias, mesmo que morassem em Nazaré. Foi em

Belém que Jesus nasceu, cumprindo assim a profecia.

Quando os reis magos vieram do leste para adorar o nenê Jesus,

eles foram primeiro para a capital Jerusalém, esperando achar um

recém-nascido rei no palácio. Lá a profecia que lemos antes de

Miquéias foi lido para eles, e de Jerusalém eles foram para Belém

e acharam Jesus. Mas o então rei Herodes ficou com medo de ter

um adversário ao trono neste novo rei, e, sabendo pela profecia

que seus ajudantes leram, que o menino nasceu em Belém, havia

mais ou menos dois anos, ele mandou matar todos os bebês
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Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que

a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe

chamará Emanuel. Isaías 7.14

O SENHOR Deus diz: "Belém-Efrata, você é uma das

menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair

aquele que será o rei de Israel. Miquéias 5.2

O SENHOR diz: "Ouviu-se um som em Ramá, o som de

um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus

filhos; ela não quer ser consolada, pois todos estão

mortos. Jeremias 31:15

Ó venham adorar
o Salvador

1 9

Mais uma vez pela graça de Deus estamos chegando a celebrar

o Natal. Natal que trás muitas alegrias, embora que para

muitos a alegria do Natal não tem nada ver com o Natal.

Natal quer dizer nascimento. E pensando bem, um nascimento

de uma criança sempre trás muitas alegrias. Mas o Natal, ou

seja, o nascimento que celebramos, não é de uma criança

qualquer. É o nascimento do Filho de Deus, o Qual só pela

maneira como nasceu já é um milagre, pois nasceu de uma

mulher Virgem, ou seja, a qual não tinha tido relação com

nenhum homem.

O nascimento de uma criança Especial, mas tão Especial, que

vemos aqui no evangélio de Mateus 2. 1-2: Jesus nasceu na

cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes

era rei da terra de Israel. Nesse tempo alguns homens

que estudavam as estrelas vieram do Oriente e

chegaram a Jerusalém. 2 Eles perguntaram: —Onde

está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós

vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Como

eu disse: -Uma criança mais que Especial.

Aqui vemos que essa criança nasceu para ser um Rei, e que

esses homens que chegaram para visitar esta criança eram

homens que, no mínimo, podemos pensar que eram pessoas



homens de até 2 anos. Foi o choro destas mães, lamentando a

morte dos seus filhos, que foi profetizado por Jeremias. Deus

protegeu seu Filho por mandar os seus pais fugirem para o Egito

antes de que pudesse ser morto.

Esta profecia concluía a profecia anterior, notando que Deus

chamou Maria, José e Jesus do Egito novamente quando o rei

Herodes tinha falecido.

Infelizmente, nem todos os judeus queriam aceitar Jesus quando

nasceu, apesar de todas estas profecias serem cumpridas, mas o

cumprimento delas serve para fortalecer a nossa fé em Jesus,

dando-nos a certeza de que Ele realmente é o Salvador que Deus

prometeu mandar ao mundo.

Outra certeza que podemos ter ao ver profecias do Antigo

Testamento serem cumpridas, é que a Bíblia é, de verdade, a

Palavra de Deus e digna da nossa confiança.
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A respeito do povo de Israel, o SENHOR Deus diz:

"Quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o

meu filho, que estava na terra do Egito. Oséias 11.1

1 8

É Jesus, nossa Luz,
que alegria produz.

De Belém Ele conduz
os seus passos para a cruz.

Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia!

Salvação, redenção,
coração com perdão.
Quanta rica bênção
para toda geração!
Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia!

Vamos dar, ofertar,
ao nenê adorar.

E aos outros falar,
sua vinda declarar.
Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia!
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Um rei que
nasce pobre

Um Rei Salvador nascendo num humilde estábulo e sendo
proclamado primeiro para humildes pastores de rebanhos?

Como assim?

Lucas 4.1 6-21 testemunha
o fato de que Jesus estava
lendo a passagem de Isaías
61 .1 -2, mas somente até
terminar a predição de sua
primeira vinda e a extensão
do evangelho da graça aos
gentios.

A pregação de Nosso
Senhor Jesus Cristo é a de
que a graça divina não está
restrita a Israel, mas
alcançará os gentios, como
aconteceu no caso de
Naamã (o sírio) e da viúva
de Sarepta. (1 ª Reis 1 7.9;
1 8.1 ; 2ª Reis 5.1 -1 4) E,
isso, enfureceu o povo (Lucas 4.24-29).

É Rei, mas, é pobre e humilde? Então não é Rei!
Na lógica e compreensão humana, um rei é alguém que tem
poder e que está acima de seus súditos. E essa visão

16 Jesus foi para a cidade de Nazaré,
onde havia crescido. No sábado,
conforme o seu costume, foi até a
sinagoga. Ali ele se levantou para ler
as Escrituras Sagradas, 17 e lhe
deram o livro do profeta Isaías. Ele
abriu o livro e encontrou o lugar onde
está escrito assim: 18 “O Senhor me
deu o seu Espírito. Ele me escolheu
para levar boas notícias aos pobres e
me enviou para anunciar a liberdade
aos presos, dar vista aos cegos, libertar
os que estão sendo oprimidos 19 e
anunciar que chegou o tempo em que
o Senhor salvará o seu povo.” 20
Jesus fechou o livro, entregou-o para o
ajudante da sinagoga e sentou-se.
Todas as pessoas ali presentes olhavam
para Jesus sem desviar os olhos. 21
Então ele começou a falar. Ele disse:
—Hoje se cumpriu o trecho das
Escrituras Sagradas que vocês acabam
de ouvir.

QUEM ESTÁ ESPERANDO JESUS NO ANO 2017?

Tristemente, parece que não tem muita diferença entre o ano 0, nascimento
de Jesus, e o Natal 2017, que deve ser a lembrança do nascimento de
nosso único Salvador!

O mundo está cheio de muitas preocupações, como governos que não
estão governando bem, guerras e rumores de mais guerras. Existem
problemas de dinheiro, salários, impostos e dívidas, e eles enchem a vida
do povo de hoje. Tem a preocupação de saúde, quando o governo não
provê o serviço necessário, Haverá dinheiro suficiente do 13° para comprar
presentes e ter festas? E para comprar as bombas do ano novo? E, para
esconder de todos estes problemas, vamos esquecer deles e vamos festejar!

Não é uma surpresa que o povo não tem tempo para pensar em Jesus. Está
ocupado com tantas outras coisas. Até o pessoal que vão às igrejas para
ser entretidos podem perder a mensagem singular de HOJE NASCEU O
SALVADOR DE VOCÊS, porque estão pensando demais em ser entretidos.

Meus amigos, seguidores do Deus Trino, o Natal 2017 pode ser uma
bênção grande para cada um de nós que estamos entre os poucos que
estão preparados de coração para receber o nosso único Salvador. Fiquemos
contentes com a alegria de Natal 2017 Com JESUS no meio, meditar nEle
será a mais importante de todas as
atividades.

FELIZ NATAL 2017 E O ANO NOVO DE
2018 - COM CRISTO.

1 7



fundamenta a ideia, incompreensível, de que um rei jamais iria
nascer num estábulo, lugar para guardar animais.
Também, um rei, sempre, tem o seu poder l imitado pelos
l imites geográficos de seu reinado porque além das fronteiras
de seu reinado, outro soberano estará agindo.

Um rei que se revela para pobres e humildes pastores de
rebanhos?
Geralmente, quando nasce algum descendente de alguma
autoridade, o faz para conhecimento e publicidade do contexto
no qual se encontra (casa presidencial, palácios de reis,
hospitais de luxo, etc). Mas, com Jesus, a coisa aconteceu de
uma maneira diferente: nasceu numa estrebaria!

Pode? Sim! Pode!

Com o seu nascimento simples e humilde Jesus sinal izou, e
sinal iza, testemunhou, e testemunha, que a sua Autoridade
vem diretamente de Deus Pai, o qual não estabelece
diferenças entre todos os seres humanos que Ele criou. Assim,
Jesus Cristo veio para salvar o mundo, por ordem e graça de
Deus, para que todo aquele que crer, não pereça, mas tenha a
vida eterna (João 3.1 6-1 8).

A tentação é crer que Deus estabelece diferenças
humanas entre as pessoas.

Não!

Somos todos (as) pecadores. Sem distinção. E todos
precisamos da graça imerecida de Deus, independente se
somos pobres ou ricos, brasileiros ou estrangeiros, brancos ou
negros, gordos ou magros, altos ou baixos, pastores ou leigos,
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agradaram os seus próprios interesses. Perseguiam e maltratavam os
profetas que o Deus verdadeiro mandou (Mateus 5.12). Alem disso, o
povo de Deus estava sendo governado por um governo estrangeiro e não
gostou disso.

Na noite que Jesus nasceu em Belém, sabemos que houve tantas pessoas
em Belém, porque o governo mandou que: Todas as pessoas deviam se
registrar a fim de ser feita uma contagem da população. ... Então
todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade (Lucas 2, 1-
3). E para pagar os impostos! Houve tantas pessoas que não havia lugar
para Maria e José na pensão (v.7). Houve reuniões de amigos, de parentes,
festas, etc. Podemos imaginar o movimento em Belém aquela noite. Quem
estava esperando o nascimento mais importante do mundo, de UM
SALVADOR? Quase ninguém!

Quase ninguém? Houve pastores no campo que tinham a obrigação de
cuidar das ovelhas. Quando eles receberam os anjos e acreditaram nas
boas notícias: HOJE EM BELÉM NASCEU UM SALVADOR DE VOCÊS,
ouvimos que eles foram para adorar, porque estavam esperando por Jesus
mesmo.

Quase ninguém? Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão.
Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O
Espírito Santo ... lhe tinha prometido que, antes de morrer, ele iria ver
o Messias enviado pelo Senhor. Também: v.36 Havia ali também uma
profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. ... 37 Agora ela
estava com oitenta e quatro anos de idade. Nunca saía do pátio do
Templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. 38
Naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a
respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de
Jerusalém (Lucas 2. 25-37).

Houve algumas pessoas que esperavam, e imaginem a alegria destas
pessoas que POR FIM nasceu o seu Salvador! E qual estudante da Bíblia
vai esquecer dos reis magos que viajaram tantos quilômetros para ver o
seu Salvador! Com ofertas!

1 6



jovens ou velhos.

Por isso, no Natal 201 7, que possamos aceitar o fato de que
aonde Jesus chega, as coisas se transformam. Ele transformou
a estrebaria sol itária. Se recebermos do Espírito lugar para
Cristo em nosso espírito, seremos transformados, também.
Mesmo que nossos corações tenham todos os defeitos, a
comum união com Ele nos transformará.

O que vale não é a riqueza nem a grandeza humana, porque
Jesus foi pobre. Nasceu, viveu e morreu pobre. Mas, era Deus.

O Natal é um dia de muita alegria para o mundo inteiro. Nasceu
Jesus, o Salvador da Humanidade, sem distinções de
bandeiras, contas bancárias ou profissões!

Feliz Natal em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que
nasceu pobre e humilde na estrebaria de Belém!

1 0 1 5

Quem esperava
por Jesus?

Por mais ou menos 4.000 anos o grande Deus de amor prometeu mandar
um Salvador para os pecadores perdidos. Quando Adão e Eva
desobedeceram a única lei que Deus deu para eles no Jardim do Éden –
(Gênesis 2.16,17), eles perderam a esperança de viver com Deus para
sempre no paraíso. Deus sabia que o ser humano nunca ia pagar o preço
deste pecado para a satisfação dEle. Então, Ele prometeu mandar o seu
próprio Filho Jesus como o Salvador de todo pecador. Mais de 300
versículos no Antigo Testamento da Bíblia lembraram o povo de um
Salvador que ia chegar. A primeira promessa – profecia - em Gênesis 3.15
prometeu a vitória de Jesus sobre o diabo. Jesus ia ser o Substituto do
pecador em Isaías 53.4-9, especialmente v. 5: Porém ele estava sofrendo
por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das
nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu,
somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu.

Ouvimos de várias pessoas esperando este Salvador - todos pecadores
iguais a Adão e Eva: Abraão, Noé, Davi, e Jó. Jó disse: Porque eu sei que
o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. 26 Depois,
revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus.
27 Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão (Jó 19.25).
Ouvimos de pessoas que viviam com esta fé e confiança, em Hebreus
capítulo 11.

MAS - Jesus nasceu, e: Aquele que é a Palavra – Jesus - veio para o seu
próprio país, mas o seu povo não o recebeu (João 1.11). Uma surpresa?
Não deve ser! Sim, Deus continuava lembrando seu povo do Salvador que
ia chegar. Mas, estava demorando a chegar, assim o povo poderia pensar:
-Já quase 4.000 anos passaram! Os profetas estavam lembrando o povo
dos seus muitos pecados de não seguir os 10 mandamentos e eles não
gostaram. Então eles buscaram outros deuses falsos, deuses que



Jesus, nosso
Irmão perfeito
Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que
veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que
estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de
Deus. Gálatas 4.4-5

O texto de Gálatas também é um testemunho da “história de Natal”,
mais curta que as dos Evangelistas Mateus, Lucas e João.

A carta do apóstolo Paulo foi escrita para uma, ou mais, comunidades
com fortes tensões teológicas. Existiam cristãos vindos de outros povos,
com tradições diferentes, e havia cristãos vindos do judaísmo. Estes
últimos pensavam que os cristãos deveriam submeter-se ao cumprimento
legalista da lei a fim de poder ser aceitos por Deus. Em outras palavras,
segundo eles, era preciso conquistar o amor de Deus pela própria força e
dedicação às leis que Deus estabeleceu no Antigo Testamento para o seu
povo, leis que não vigoraram mais depois do nascimento do prometido
Salvador.

Entre os não judeus, provavelmente, havia outras formas de excluir a
graça de Deus: Quantos seriam os que criam em um destino irremediável?
Quantos seriam os que pensavam ser melhores do que os outros, uma
tentação forte até os nossos dias, tão melhores que Deus deveria tê-los
por justos a partir dali? Quantos seriam os que continuavam procurando
orientação para a vida nas estrelas, como milhões de pessoas até os dias
de hoje?

Eles se diziam cristãos, eles pertenciam a uma comunidade cristã, mas, lá
no fundo eles duvidavam do poder de Deus. Uns queriam o cumprimento
literal de leis escritas, outros se deixavam hipnotizar por leis não escritas,
mas tão fortes como as escritas. Nós, cristãos do século XXI sabemos
como isso funciona e como é difícil abrir mão de nossas convicções.

O apóstolo Paulo precisa dizer a todas as pessoas nas Comunidades, que
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Atenta ali, meu corção!
A quem na estrebaria vês?
Criança linda, nosso irmão,

Jesus menino, em que tu crês.
Bem-vindo sejas, meu Jesus!
Não desprezaste o pecador.
Raiou nas trevas tua luz -

quão grato sou por tanto amor!
Oh! vem a mim, meu bom Jesus,

a ti meu coração darei,
E, descansando em tua luz,
de ti jamais me esquecerei.
Cantando, quero celebrar

teu grande amor num festival.
Amor infindo, amor sem par!

Sublime canto de Natal!
Eterna glória ao nosso Deus,
que em Cristo tanto nos amou!

O santo coro lá dos céus
gracioso tempo proclamou. (HL 26)
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o amor de Deus é anterior e muito maior do que todos os nossos
méritos, maior do que supostos destinos.

Vai daí que, na verdade, o ser humano, independente da lei a que se
submete e dos costumes que invoca, não consegue conquistar vida nova
e salvação. Para que seus leitores e ouvintes – as cartas eram lidas nos
cultos – compreendessem o que ele quer dizer, Paulo faz a ousada
afirmação: O próprio Deus, em Jesus Cristo, veio ser nosso irmão!
(versículo 4). As Comunidades, e os cristãos de todas as origens não são
marionetes nas mãos de Deus, mas Irmãs e Irmãos de Cristo!

Com isso, começa algo novo e nunca visto!

Por isso Paulo pode dizer que o tempo da lei, e das leis que escravizam,
passou! Já não é preciso sair em busca de Deus para se justificar. Deus
vem ao encontro do ser humano: “Deus enviou seu Filho, nascido de
mulher, nascido debaixo da lei”. (versículo 4)

E aqui está o centro da mensagem de Natal! A criança na manjedoura é
Deus entre nós e conosco, (Emmanuel) (Mateus 1.22) que conosco se
identifica! Por isso, apesar de tudo e contra tudo, mesmo nós não
entendendo, Jesus nasce nosso Irmão! Um ser humano como eu e como
você, amado Leitor (a)!

Essa vinda de Deus não é apenas uma declaração, como tantas
declarações das quais o mundo está cheio, mas ela mexe na vida bem
concreta, ela provoca uma mudança radical. “... para resgatar os que
estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de
filhos”.(versículo 5). Jesus podia nos resgatar porque Ele mesmo, sendo
o perfeito Deus, obedeceu a lei perfeitamente em nosso lugar. E, mais
tarde, Ele morreu para pagar o castigo dos pecados que já cometemos e
que vamos cometer. Para poder morrer em nosso lugar, Ele teve que
nascer um ser humano, porque Deus não pode morrer.

Somos família, na qual nos vemos como irmãs e irmãos, o que vai
determinar o nosso jeito de nos relacionarmos, porque Jesus nasceu
nosso irmão como eu e como você, mas Irmão perfeito!

Para afirmar com palavras do próprio apóstolo Paulo, na mesma carta:
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“Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois
todos são um em Cristo Jesus” (Gálatas 3.28).

Assim, as leis – escritas e não escritas – que separam as pessoas e as
jogam umas contra as outras são relativizadas, se tornam transparentes e
permeáveis. Um novo jeito de ser e viver se anuncia e começa a tomar
forma, sempre no horizonte da eternidade.

É claro, também na novidade de vida o ser humano continua gente, gente
teimosa, que volta e meia retorna ao domínio de suas leis e as quer aplicar
também aos outros, afastando-se, assim, do mandamento de Jesus. (João
15.12).

O apóstolo Paulo sabe disso muito bem. Ele o sente na própria carne,
tanto que ele escreve: “... não faço o bem que prefiro, mas o mal que não
quero, esse faço” (Romanos 7.19).

Por isso mesmo, Natal não é apenas um ponto fixo no calendário, mas é o
começo da novidade de vida, junto com o meu Irmão Jesus!

Também nossas vidas, porém, não estão em nossas mãos apenas. O amor
de Deus, que se revela na manjedoura, caminha junto no desafio de viver
essa novidade. Paulo o testemunha assim: “E, porque vós sois filhos,
enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Aba,
Pai!” (Gálatas 4.6).

Finalmente, o apóstolo retoma sua expressão do capítulo anterior: “Não
há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos
são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendência de
Abraão e herdeiros segundo a promessa”. (Gálatas 3.28-29).

E ser herdeiro é um enorme privilégio junto com meus irmãos (ãs).
Sabemos isso das relações seculares. Ser herdeiro de Deus e seu reino
significa estar envolvidos pelo próprio Deus, junto com nossa família,
tendo Jesus como nosso irmão, de corpo e sangue, apesar e contra toda a
carga teimosa e egocêntrica que temos.

Junto com nosso Irmão Jesus Cristo envio votos por: um Feliz e
Abençoado Natal 2017!




