Semana: de 13/12 a 19/12 de 2015 • Desafio da Semana: Fale sobre o verdadeiro Natal para alguém que não conhece a Cristo.

TEMA: Jesus, o menino profetizado
TEXTO: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e
se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”. (Isaías
9.6).
INTRODUÇÃO
A história de Israel (e da humanidade) desde a queda de Adão e Eva foi guiada pela esperança da
redenção. Separados de Deus por causa do pecado (Rm 3.23), os homens não conseguem fazer nada que
diminua a sua distância em relação ao Criador. Somente um menino, nascido de mulher, poderia trazer a
comunhão perfeita entre o homem e Deus novamente. E esse menino foi prometido por longos dias até
sua chegada.
DESENVOLVIMENTO
Emanuel, o “Deus conosco”, foi prometido como a nova aliança entre os pecadores e o Deus santo,
altíssimo e soberano. Em diversas passagens do Antigo Testamento, a vinda do menino é profetizada.
Vamos relembrar algumas delas.
1. As profecias sobre o nascimento do Messias
O menino foi predito como filho de Davi, ou seja, seria da descendência do rei mais importante de Israel.
Entretanto, o reino instaurado por esse nascido não teria fim (1 Cr 17.11-14). Além disso, a vinda do
menino seria por meio de uma concepção sobrenatural de uma virgem (Is 7.14), em Belém (Mi 5.2). O
Cristo de Deus não teria beleza e nem aparatos nobres para que atraísse os outros para si (Is 53.2).
2. As profecias sobre a missão do menino
Na história do pecado original de Adão e Eva, um menino é prometido como aquele que derrotaria
Satanás, pisando na cabeça da serpente (Gn 3.15). Ele seria, e é, o novo pacto por parte de Deus com os
homens perdidos (Jr 31.31-33). Esse menino, embora inocente (Zc 9.9), seria traído (Zc 11.12),
traspassado (Zc 12.10), morto de cruz para ser, no final dos tempos, glorificado por todas as nações.
CONCLUSÃO
A vinda de Jesus foi anunciada e predita por muitos profetas no Antigo Testamento. A expectativa do
nascimento do Filho do Homem foi compartilhada por diversos homens e mulheres na história. E Jesus
veio, enviado pelo Pai na “plenitude dos tempos” (Gl 4.4), isto é, no momento oportuno, para redimir a
todo aquele que crê no seu nome. Você já agradeceu a Deus hoje por fazer parte dessa linda história de
redenção? Além de agradecer, não deixe de compartilhar essa Boa Nova com aqueles que não conhecem
a Jesus.

