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DEVOCIONAL DE NATAL 6 

O Menino Rei 

“Porque um menino nos nasceu,
 
um filho nos foi dado,

 
e o governo está sobre os seus 

ombros.
 
E ele será chamado

 
Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso,

 
Pai Eterno, 

Príncipe da Paz.”
 

Isaias 9:6 (NVI) 
 

Essa é a profecia de Isaias sobre o nascimento do Messias. Quando leio esse versículo 

fica difícil imaginar um menino que teria o governo de todo o mundo. E vai ficando 

cada vez mais complicado quando Isaías começa a dizer que esse menino será 

Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso,
 
Pai Eterno, Príncipe da Paz.  

A imagem de Deus Poderoso e Príncipe da Paz não é a imagem de um menino. Imagino 

um homem formado, forte, com manto e coroa.  

Mas Deus mais uma vez nos surpreende e entra em nosso mundo na forma de um bebe 

que é a forma mais indefesa do ser humano. O Evangelho de João diz que a Palavra se 

tornou carne e veio viver entre nós (Jo 1:14). Em Jesus, Deus se uniu à nossa natureza 

humana e é através de Jesus que podemos ter um relacionamento com Deus.  

Nos planos de qualquer um de nós, a entrada do Deus Poderoso na nossa história seria 

triunfal e espetacular. E povo judeu da época do nascimento de Jesus sofria debaixo do 

império romano e esperava por uma figura extraordinária, poderosa, um líder político 

capaz de libertá-los dos romanos. Um menino, ou melhor, um simples bebe não poderia 

salvá-los. 

Deus enviou seu Filho para viver entre nós e passar por todas as experiências humanas, 

desde o nascimento, os primeiros passos, a infância e a adolescência. A Bíblia 

praticamente não fala desses períodos da vida de Jesus o que nos leva a imaginar que ele 

cresceu como um menino comum, mas que um dia seria o Maravilhoso Conselheiro, 

Deus Poderoso,
 
Pai Eterno, Príncipe da Paz.  

E mesmo na idade adulta, já homem Jesus não se tornou o líder político, o rebelde 

revolucionário que derrotaria com armas o império romano. Ele teve um ministério 

marcado pela humildade, pela obediência e pelo serviço. Ele foi o rei, o Deus poderoso 

que foi humilhado até a morte na cruz por obediência ao Pai e ressuscitou mostrando 

que era realmente o Filho de Deus.    

Quando vocês olharem para o bebe Jesus num presépio, ou ouvirem a expressão 

Menino Jesus, lembre que Deus escolheu esse caminho tão incomum e de humildade 

para habitar entre nós, demonstrar seu grande amor por nós e nos salvar.  
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PARA  CONVERSAR EM FAMÍLIA: 

1. Hoje nós sabemos de toda a história do nascimento de Jesus, mas qual seria a sua 

reação se alguém lhe mostrasse um bebe e dissesse que ele é o Salvador do mundo?  

2. O que significa Maravilhoso Conselheiro para você?  

3. Jesus também é chamado de Príncipe da Paz. Como ele pode ser Príncipe da Paz 

num mundo que vive em guerra? Que tipo de paz é essa?  

4. Jesus é um líder completamente diferente dos líderes e dos homens de grande poder  

de hoje. No que ele é diferente, além de ser o Filho de Deus?  

 


