
Ana Lucia Bedicks 

 

 

 

DEVOCIONAL DE NATAL 13 

Deus Conosco: Emanuel 

 “Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz 

um filho, e o chamará
 
Emanuel.” 

Isaías 7:14 (NVI) 

 

“A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel”, que 

significa “Deus conosco”.  

Mateus 1:23 (NVI) 

 

Emanuel significa “Deus conosco” e imagino que quando Isaías profetizou isso, as 

pessoas que viviam naquela época não devem ter entendido muito bem o que 

significava. Vários textos do Antigo Testamento nos mostram que era impossível para 

os homens ficarem na presença de Deus. Como seria possível Deus estar conosco? 

Finalmente essa profecia foi cumprida e entendida por alguns na pessoa de Jesus. Em 

Jesus, Deus se fez humano, em carne e osso, e viveu entre nós como lemos em João 1. 

Isso não é incrível? E é isso que celebramos no Natal. Deus finalmente está conosco.   

Durante cerca de 30 anos Jesus viveu aqui na terra, andou entre as pessoas, falou com 

elas, comeu com elas e as curou. Jesus tocou muitas vidas, impactou pessoas e 

transformou vidas. Aquelas pessoas viveram lado a lado com Jesus. Algumas delas 

viram Jesus ressurreto ascendendo aos céus.  

Mas e hoje? Como podemos ter “Deus Conosco”? Antes de ascender aos céus Jesus 

disse: “E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”. Mateus 28:20 . Através 

do Espírito Santo, Deus está conosco até o fim dos tempos. E se está conosco, ele 

continua tocando nossas vidas, causando impacto nas pessoas e nos transformando.  

Entretanto o nosso dia a dia e principalmente a correria e atividade do final de ano, da 

época do Natal, muitas vezes nos deixam esquecer que Deus está conosco. Esquecemos 

que o Natal é época de celebrar a presença de Deus entre nós! 

É Natal. Abra espaço para Emanuel em sua vida!    
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PARA  CONVERSAR EM FAMÍLIA: 

1. Como o fato de Deus estar conosco tem tocado, impactado e transformado a sua 

vida?  

2. Quais são as coisas que fazem você esquecer-se do “Deus Conosco”? 

3. Qual é o seu sentimento ao saber que Deus está conosco até o final dos tempos? 

4. Aproveitem esse dia de Natal e deixem que cada um da família possa agradecer a 

Deus por ter mandado Emanuel nesse dia há mais de 2000 anos atrás.  

 

 


