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MENSAGEM DO NATAL – II
“Enquanto estavam ale, chegou o tempo em que haviam de dar à luz, e teve a seu
filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia
lugar para eles na estalagem.” Lucas 2:6 e 7.
Muitas mensagens nos traz a vinda do Filho do Altíssimo ao universo físico, mormente
o dos seres humanos. Contudo, a maioria destas passa desapercebida, quer por causa da
tradição construída em torno do Cristo que causou a torção do sentido real da sua vinda ao
mundo; ou mesmo porque o ser humano desprovido de abertura para o toque divino, seja
mesmo incapaz de entender o valor do espiritual para o cotidiano, numa dependência do
Senhor da Vida. Razão pela qual não é capaz de mensurar, de medir a profundidade das
implicações da inserção do Dono da Vida na vida da humanidade e do Universo.
“E deu à luz seu filho primogênito.” Numa tradição forçada por interesses pouco
confessáveis, é ensinado ter Maria, mãe do Jesus homem, permanecido virgem após o parto
do menino Jesus, e que não tivera outros filhos. No entanto, o termo primogênito significa
‘primeiro gerado ou concebido. Se si afirma haver havido um primeiro, é porque se seguiu um
segundo, terceiro ou mais. Portanto, a concepção miraculosa do menino Jesus não alterou a
vida matrimonial de José e Maria, salvo a abstinência voluntária que mantiveram até o
nascimento do menino Jesus. Vide Mateus 1:24 e 25. A bem da verdade, o mesmo evangelista
Lucas narra no capítulo oito de seu Evangelho – Lucas 8:19 até o 21 – que a mãe de Jesus
vieram procurá-lo juntamente com ‘seu irmão” e que, por razões circunstanciais Jesus não quis
recebê-los.
“Envolveu-o em fixas (ou panos) e deitou-o numa manjedoura.” De simples panos e
um rude cocho onde os animais comiam suas palhas ou feno, a provável data do nascimento
do Menino-Deus passou a ser comemorada com suntuosos banquetes com as mais ricas
iguarias; tronos erguidos à sombra da manjedoura. E hoje suntuosos templos erguidos em
nome do Menino-Deus, porém, Ele mesmo como tal, nunca é invocado!.
“Não havia lugar para ele na estalagem.” O desvio da mensagem do Cristo do seu
original propósito, deveu-se a um fator simples e fácil de entender, que foi o que ocorreu
quando de Sua chega à Terra.. Na forma que o Pai o Pensou, e na missão para a qual foi
enviado á Terra...”não havia...e não há lugar para Ele.”!_edsonbvaleriano_20122015.

