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Natal Chegou!

sempre temperado com sal, para que saibam 
responde a cada um. ” Cl4.5,6.

Na festa do Natal, junto com seus familiares, 
amigos, vizinhos, aproveite ao máximo as 
oportunidades para explicar o real signi�cado, “A 
virgem �cará grávida e dará à luz um �lho, e lhe 
chamarão Emanuel, que signi�ca Deus conosco” 
Mt1.23. Deus conosco, promessa cumprida que o 
Messias prometido veio em forma de um bebê e ele 
iria tirar o pecado do mundo, pecado esse que 
mantinha a humanidade afastada de Deus, mas 
agora com a vinda de Jesus Cristo, Deus conosco, 
podemos ter acesso ao Pai.

Sua festa de Natal pode até ter presentes, 
comida, amigos e parentes; mas nunca perca de 
vista que o real signi�cado é o nascimento de nosso 
Salvador, nas palavras dos anjos, relatadas em 
Lucas 2.11“ Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o 
Salvador, que é o Cristo, o Senhor. ” 

Com facilidade vemos: enfeites nas lojas, ruas, 
veículos e casas. Tudo para sinalizar que o Natal 
chegou ou melhor a comemoração de uma 
festividade que gira em torno das refeições e dos 
presentes, intitulada Natal; que tirou da sua 
centralidade o personagem principal e colocou o 
Papai Noel.

 
Presentes precisam ser adquiridos para que a 

alegria seja completa, assim nas lojas o atendimento 
é estendido. Tudo para que o cliente não perca a 
oportunidade de comprar um presente para a noite 
tão esperada. 

As propagandas, em todas as mídias, tentam 
apresentar as vantagens para comprar como as 
facilidades de pagamento em até 16 vezes sem juros, 
isso signi�ca que comprando agora, o presente tão 
esperado, terminará de pagar só próximo a páscoa de 
2020, que bela oportunidade de endividamento! Mas 
lembre-se sem juros... 

Será que devemos olhar para essa data só com 
essa perspectiva de um consumo desmedido e sem 
sentido ou será que podemos aproveitar essa 
oportunidade para explicar o real signi�cado?

Podemos notar em Colossenses uma palavra bem 
adequada do Apóstolo Paulo: “Sejam sábios no 
procedimento para com os de fora; aproveitem ao 
máximo todas as oportunidades; O seu falar seja 


