O Natal representa um dos eventos mais significativos na história da humanidade — quando
Deus veio ao nosso mundo sob a forma de Seu Filho, Jesus.

Emanuel

Deus Conosco
O Evangelho segundo Mateus diz que o nascimento de Jesus ocorreu “para que se cumprisse o que foi
dito da parte do Senhor, pelo profeta: ‘A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de
Emanuel’(que quer dizer: Deus conosco”.1 Sua concepção foi como a de nenhum outro, antes ou depois.
Maria recebeu a visita de um
anjo que lhe anunciou:

“Como isso é
possível?”3

“Você ficará grávida e dará à
luz um filho, e lhe porá o nome
de Jesus. Ele será grande e será
chamado Filho do Altíssimo.

“Descerá sobre ti o Espírito
Santo, e o poder do Altíssimo te
cobrirá com a sua sombra.

O Senhor Deus lhe dará o
trono de seu pai Davi,
e ele reinará para sempre
sobre o povo de Jacó; seu
Reino jamais terá fim.”2

Por isso o ente santo que
de ti há de nascer, será
chamado Filho de Deus.”4

“Sou a serva do Senhor;
Seja feito segundo a Sua
vontade.”5
Nove meses depois, a única pessoa que foi Deus e homem nasceu — Emanuel, “Deus conosco”.

Algumas das manifestações do “Deus conosco”
foram vistas por meio de ações de Jesus, tais como:
u Compaixão ao curar
os doentes .6

u Cuidado e provisão pelos pobres e
famintos, manifesto quando alimentou
multidões de 5.0007 e 4.000 pessoas.8

“Eu quero;
seja curado.7

“Sou Eu.
Não tenham
medo.

u Poder sobre a
natureza, ao andar sobre
as águas e ordenar que
cessassem o vento e a
tempestade.9

u Poder sobre a morte —
ressuscitou o filho único de
uma viúva,10

uma menina de doze anos,11

e Seu amigo Lázaro.12

“Lázaro,
sai!”

u Amor, quando, por vontade própria, permitiu ser crucificado para
que pudéssemos passar a ter um relacionamento eterno com Deus.14

u Misericórdia,
ao perdoar
pecados.13

“Jesus, lembra-te de
mim, quando entrares
no Teu reino.”

«Tus
pecados son
perdonados».

“Em verdade te
digo que hoje
estarás comigo no
paraíso.”15

No Natal e todos os outros dias do ano, todos nós em quem habita o Espírito de Deus
somos, de certa forma, uma extensão do “Deus conosco” em nossas comunidades —
junto a amigos, vizinhos,

colegas de trabalho,

As pessoas que
mudaram aqui para o
nosso lado são amáveis.

São mesmo! E
os filhos são
educados.

atendentes nas lojas, nos restaurantes,
...e são sempre muito
respeitosos.

Ei, nos convidaram
para uma grande
celebração de
Natal!

e junto aos
estranhos que o
Senhor coloca
em nosso
caminho.

Puxa! Eles
me deram
dez euros!

Outros podem sentir algo incomum e especial em nós, e quando
explicamos que Deus está conosco e pode estar com eles
também, ajudamos a cumprir a razão final do Natal.

Entre, Sr.
Olavo. Feliz
Natal!

O amor que demonstramos
nas nossas interações,
nossas palavras
e ações,

a bondade e a generosidade
que mostramos,
a mão amiga que oferecemos,
refletem o Espírito Santo
habitando dentro de nós.

O Natal é a comemoração do “Deus conosco”, o nascimento do Seu Filho, que viveu
e morreu para que pudéssemos ter um relacionamento com Deus e para o Espírito
de Deus habitar em nós. Que maravilhosa razão para comemorar!
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