
Já estamos em dezembro deste ano que 
entra para a história como sendo tão singular e 
desafiador. Precisamos seguir confiantes de que 
a história é escrita conforme a soberania, graça e 
participação ativa do nosso Senhor e Rei.

Podemos lembrar que no dia em que o 
Senhor Jesus desceu da glória para fazer parte da 
nossa história, Maria e José estavam 
excepcionalmente em Belém. Eram residentes de 
Nazaré, mas tiveram que se deslocar para ali por 
causa de um recenseamento decretado pelo 
imperador (Lc 2:1-3). 

Este fato histórico, aparentemente casual, foi 
espantosamente previsto e registrado pelo 
profeta Miquéias cerca de 740 anos antes de 
acontecer: "E você, Belém-Efrata, que é pequena 
demais para figurar como grupo de milhares de 
Judá, de você me sairá aquele que há de reinar 
em Israel, e cujas origens são desde os tempos 
antigos, desde os dias da eternidade." (Mq 5:2). 
Deus revelou ao profeta que o Rei eterno 
nasceria na insignificante e empoeirada Belém, 
que acabou entrando para a história como a 
cidade sem um lugar digno para receber o Seu 
Rei: "Então Maria deu à luz o seu filho 
primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa 
manjedoura, porque não havia lugar para eles na 
hospedaria." (Lc 2:7). Na falta de hospedaria, o 
Senhor é acomodado em uma estrebaria. Do 
trono de glória à escória: o Rei recém nascido 
repousa em um indigno cocho, construído para 
alimentar animais. 

Outra porção significativa da participação 
ativa de Jesus na história ocorreu em Jerusalém. 
Pouco antes da crucificação, a cidade o recebeu 
como Rei na entrada triunfal: "Hosana! Bendito o 
que vem em nome do Senhor e que é Rei de 
Israel!" (Jo 12:13). Entretanto, acabou entrando 

para a história como a cidade que rejeitou e 
assassinou o seu Rei: "Jerusalém, Jerusalém! 
Você mata os profetas e apedreja os que lhe são 
enviados! Quantas vezes eu quis reunir os seus 
filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio 
ninho debaixo das asas, mas vocês não 
quiseram!" (Lc 13:34). "Eis que subimos para 
Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue 
aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão 
condená-lo à morte" (Mt 20:18). 

No seu processo de escrever a história, Deus 
também revelou ao profeta Miquéias que o 
domínio do Rei desprezado em Belém, rejeitado 
e injustamente assassinado em Jerusalém seria 
global, e não regional - "[...] será Ele 
engrandecido até aos confins da terra" (Mq 5:4). 

E aqui estamos nós, do outro lado do 
mundo, fazendo parte da consumação da 
história que Deus escreve, reconhecendo-O 
como o Senhor e Rei das nossas vidas, conforme 
estabelecido soberanamente, revelado 
milagrosamente e realizado precisamente pelas 
mãos de Deus. Temos o colossal privilégio de 
entrar para a história como aqueles que 
recebem, acolhem e voluntariamente se 
submetem ao Rei dos Reis e Senhor dos 
Senhores, confiantes de que nossa história 
futura já está por Ele definida, garantida e será 
poderosamente consumada: "E lhes enxugará 
dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, 
já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque 
as primeiras coisas passaram." (Ap 21:14).
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