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O que podemos oferecer no Natal?
Oferecer presentes faz parte da cultura natalina. Isto talvez, se deva à
narrativa bíblica em que os magos vindos do oriente, ao visitarem o menino,
ofereceram-lhe presentes, conforme registrado no Evangelho de Mateus 2.1-11
que diz: “Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrandose, o adoraram; e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas:
ouro, incenso e mirra.” Ora, os presentes então entregues foram: ouro, incenso
e mirra, cujos significados simbólicos são bem conhecidos.
O ouro é o presente típico oferecido aos reis (ver I Reis 9.14, 28), pois
simboliza a monarquia e a realeza — um presente mais que adequado para o
“Rei dos reis” (I Timóteo 6.15).
O incenso provém de uma resina vegetal doce e era usado em
ordenanças do sacerdócio, em ofertas de alimentos (ver Levítico 2.1) e em óleo
para ungir sacerdotes. Assim, ele simbolicamente representa o sacerdócio do
Senhor e Seu papel como o Cordeiro de Deus que seria sacrificado em nosso
favor (ver João 1.29).
A mirra, um óleo amargo de uma resina vegetal, além de ter significativo
valor econômico e ser muito útil para José e Maria, possui também um
significado simbólico: No Novo Testamento, a mirra costuma estar associada
ao ato de embalsamar e ao sepultamento, devido as suas propriedades de
conservação (ver João 19.39,40). Os usos medicinais da mirra podem
representar o papel de Cristo como o Grande Médico, e a sua utilização em
enterros pode simbolizar “a amarga taça” que Ele tomaria ao sofrer por nossos
pecados.
Assim como foram ofertados presentes ao Senhor, podemos refletir
sobre a seguinte pergunta: O que podemos nós oferecer a Deus neste Natal?
1) Ofereça sua vida a Deus - Em primeiro lugar devemos entregar o nosso
coração ao Senhor. Ofertar nossa vida é dedicá-la a Deus. Esteja mais tempo
com Ele em oração e estudo da Palavra. Comprometa-se em maior dedicação
e zelo pela vida cristã.
2) Ofereça sua família para Deus - Tenhamos mais tempo juntos em
família para conversarmos sobre o reino de Deus. Ore sempre dedicando-a ao
Senhor, assim como Jó fazia com os seus filhos. Interceda, converse,
aconselhe, faça de sua casa um local cheio da presença de Deus.
3) Ofereça sua vida para o próximo - Oferecer às pessoas que amamos
mais carinho e atenção, sorriso e dedicação é um bom presente. Fazer um
telefonema ou enviar um e-mail, um cartão ou um simples bilhete, constituem
atitudes amorosas, principalmente em tempos de pandemia quando, isolados,
estamos mais carentes e frágeis.
4) Ofereça o melhor para você mesmo - Cuide mais de você, de sua
saúde física, emocional e espiritual. Dê atenção às áreas de sua vida que
apresentem maior vulnerabilidade e necessidade de cuidados. Avalie seu estilo
de vida, hábitos e costumes. Dedique mais tempo a você e trate a si mesmo
com mais carinho. Natal é entrega; foi isto que Jesus fez entregando-se por
nós. Natal é tempo de presentear.
Que o Senhor nos dê um excelente e abençoado Natal!

