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MENSAGEM DO NATAL – I
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o principado está sobre seus
ombros; e o seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz.” Isaías 9:6.
O Natal traz multiformes mensagens para o mundo chamado cristão. Traz consigo um
carisma que transforma o semblante do meio e das pessoas. São luzes multicoloridas que
ornamentam todos os lugares; um vai-e-vem de multidões buscando dar e receber presentes,
expectativas...ansiedades...desejos... Assim, por essa ocasião, o mundo parece receber um
pouco de alívio de sua dor, e ganhar um pouco de felicidade. Felicidade por rever parentes e
amigos; uma oportunidade de reunir familiares; o presságio de uma melhor abundância
material; pelo aparente relax do lufa-lufa de um ano de lutas.
Tudo isso é bom e faz bem ao coração humano, tão cansado de lutas e muitas vezes de
tanto sofrer. Mas não se deve permitir que “isso que é bom”, venha a ofuscar a verdadeira
mensagem em foco nessa ocasião, que transcendo o material e da qual vem uma luz de
esperança para o mundo. Nessa mensagem aprendemos que o vir do Cristo foi para tomar
sobre Seus ombros o ‘Principado’ deste mundo, ou seja, o controle, o domínio e a soberania.
Ele veio para ser Rei, Senhor e Mestre de tudo e todos. A todo ser finito cabe o dever de se
curvar perante Ele, adorá-LO – e somente a Ele – e servi-LO para sempre.
Observa-se na profecia acima citada, nos traz suas qualificações como o Filho do
Altíssimo. Seu nome revela seu caráter como Maravilhoso – Aquele sem igual em bondade,
compaixão, amor, misericórdia e perdão pleno para todos que se colocam sob a cobertura de
Sua infinita graça. A maravilha dessa dádiva O tornou Único mediador entre o eterno e os
humanos, não havendo nenhum/a outro/a possível de se invocar, quer para salvação, bênção
ou proteção: “E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome
há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos.”Atos 4:12. Ele é ainda Conselheiro – o
que conhece o mais íntimo do ser humano. Deus forte O dono do poder. Pai da Eternidade –
Pai da vida e O Príncipe da paz. A maior dádiva jamais concedida ao ser
humano._edsonbvaleriano_13122015.

