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O Natal nos faz lembrar 

Não há muito tempo, um professor de psicologia lançou um desafio a sua 

classe de 40 alunos. Consistia na sugestão de palavras. Inicialmente, ele os 

instruiu para escrever a palavra "Natal" e toda a classe fez isso. "Agora", disse o 

professor, "escrevam ao lado da palavra Natal tudo de que vocês se lembrem a 

respeito desse dia". Quando os alunos entregaram as suas listas de palavras, o 

que o professor encontrou foi: árvore, pinheiro, presentes, peru, festa, feriado, 

cantata, Papai Noel, mas ninguém escreveu: "aniversário de Jesus".  

 Esta história reflete muito bem o que muitos pensam sobre o Natal. 

Infelizmente, Papai Noel tomou o trono e o lugar de majestade em muitas 

culturas. A festa popularizou-se no esquecimento do verdadeiro sentido do Natal. 

Campanhas, comerciais, propagandas e anúncios dão conta da grande 

movimentação natalina, tendo como personagens principais em muitos lares 

Papai Noel e sua turminha. 

 Nunca é demais lembrar o verdadeiro sentido do Natal. Quando 

comemoramos o Natal, algumas lembranças devem ocupar nossa memória: 

lembremo-nos de que, durante o ano, o Senhor esteve sempre ao nosso lado, 

sendo nosso ajudador e protetor. Em 2020, um ano aterrorizante e perturbador, o 

Senhor não deixou de ser Deus, o “Emanuel”, o Deus conosco. Lembremo-nos de 

que “Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não 

desanimados. Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não 

destruídos.” (II Coríntios 4.8,9). 

 Lembremo-nos de que alguém esteve ao nosso lado ajudando-nos em 

tempos difíceis. Um amigo, um parente, um irmão, um familiar, alguém foi usado 

por Deus para nos sustentar, segurando nossa mão e dando-nos força para 

suportarmos as dores e aflições. Lembremo-nos de que Senhor com tanto amor 

nos consolou em tempos difíceis e sombrios. Por isso, precisamos ser 

agradecidos e reconhecer o Seu favor para conosco. 

Natal nos lembra que “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). O 

Natal nos lembra que o maior presente foi Deus quem nos deu enviando Seu filho 

ao mundo para nos reconciliar com Ele, o Pai eterno. 

Natal nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele 

ainda está conosco nos avisando de que virá buscar Sua Igreja. Natal nos lembra 

que Deus é soberano em tudo que faz tendo o poder de governar e dirigir todas 

as coisas. Natal nos lembra que Deus está vivo e ativamente atuante na 

condução da História, das nossas vidas e da Sua Igreja. 

Que o Senhor nos faça lembrar que o Natal de Jesus é a Sua grande 

bênção para a humanidade.  

FELIZ NATAL. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/4/8,9+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/9/6+

