DEVOCIONAL DE NATAL 11
Natal: Começo de Nossa História com Deus
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Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e
disse: “José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela
foi gerado procede do Espírito Santo.
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Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará
o seu povo dos seus pecados”.
Mateus 1:20-21 (NVI)
No Natal celebramos o nascimento de Jesus, que é apenas o início de nossa história com
Deus. Foi através do nascimento de Jesus, que Deus entra em nosso mundo e começa a
mudar a nossa história.
O anjo disse a José que o bebê que Maria teria deveria se chamar Jesus. Jesus vem do
hebraico Josué, que significa “o Senhor salva”. Naquela época as famílias davam nomes
a seus filhos que tivessem um significado mais profundo. O nome de Jesus foi dado
pelo próprio Deus, Seu Pai. Era através de Jesus que Deus iria salvar seu povo dos seus
pecados.
O Josué do Antigo Testamento salvou o povo de Deus do deserto e os levou para a
Terra Prometida. Jesus no Novo Testamento veio para salvar o povo de Deus e levá-lo
para a eternidade com Deus.
Jesus nasceu e viveu uma vida sem pecados, pois era o perfeito Cordeiro de Deus, o
único que poderia oferecer-se como sacrifício vivo para morrer em nosso lugar e pagar a
pena pelos nossos pecados.
O nascimento de Jesus foi o início da história de Deus conosco. Ele viveu uma vida
inteira aqui na terra e morreu na cruz por nossos pecados. Jesus veio para viver, morrer
e ressuscitar para que Deus estabelecesse uma Nova Aliança com a humanidade. Foi só
através de sua morte que se abriu o caminho para que nós pudéssemos nos reconciliar
com Deus.
Portanto quando comemoramos o nascimento de Jesus no Natal, devemos lembrar que
esse nascimento não teria significado algum sem a morte dele por nós na cruz. É por
isso que esse acontecimento é tão importante e é tão celebrado.
Quando vocês estiverem comemorando o nascimento de Jesus amanhã, lembrem que
isso é apenas o começo da história. Esse grande presente que Deus nos deu naquele
primeiro Natal, só se tornou completo com a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição.
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PARA CONVERSAR EM FAMÍLIA:
1. Se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, qual sentido o Natal teria? Por que?
2. Por que Deus escolheu enviar seu Filho à terra para nos salvar? Ele poderia ter feito
isso de outra maneira?
3. Enquanto viveu entre nós, Jesus fez muitas coisas como curar pessoas e ensiná-las
sobre Deus. Aproveitem esse momento me família para relembrar e agradecer tudo
o que Jesus fez por vocês esse anos.
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