DEVOCIONAL DE NATAL 7
O Deus do Tempo e o Natal
1

Naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de
todo o império romano.
2
Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria.
3
E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se.
4
Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém,
cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de
Davi.
5
Ele foi a fim de alistar-se, com Maria, que lhe estava prometida em casamento e
esperava um filho.
6
Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê,
7
e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa
manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Lucas 2:1-7 (NVI)
Quando lemos esse relato do nascimento de Jesus, temos a impressão de que um fato
histórico acabou fazendo com que Jesus nascesse em Belém, em circunstâncias não
previstas por José e Maria.
A Bíblia não nos diz isso, mas talvez tenha sido realmente imprevisto por e José e
Maria, entretanto tudo fazia parte do perfeito plano de Deus que é Senhor do tempo. O
local e a época do nascimento estavam previsto nas profecias do Antigo Testamento e
segundo estudiosos os contextos histórico e político da época eram os melhores para o
nascimento do Messias.
O nascimento de Jesus marca o início de um novo tempo, que Deus tinha planejado para
que todos tivessem a oportunidade de se reconciliar com Deus e receber a sua Salvação
através do tão esperado Messias, o Cristo. Foi no tempo de Deus, que o Salvador se fez
carne e veio habitar entre nós, fazendo milagres, curando, falando do Pai até morrer por
nós na cruz.
Entender e aceitar que Deus é o Senhor do tempo e mostra isso até no nascimento de
Jesus, nos ajuda a ver a ação de Deus no tempo hoje, em nossas vidas.
Outro versículo do Novo Testamento reforça esse conceito tão importante, de que o
nascimento de Jesus ocorreu no tempo perfeito de Deus.
“Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de
mulher, nascido debaixo da Lei,”
Galátas 4:4 (NVI)
Há muita discussão sobre a data do nascimento de Jesus, que muito provavelmente não
é o dia 25 de dezembro. Mas o importante para nós não é a data exata, mas sim ter a
certeza de que o nascimento de Jesus se deu no tempo perfeito de Deus.
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PARA CONVERSAR EM FAMÍLIA:
1. Vocês já haviam pensado sobre o tempo do nascimento de Jesus? O devocional de
hoje e os textos lidos mudaram alguma coisa no seu pensamento sobre isso?
2. Se Jesus fosse nascer hoje, quais seriam o lugar e as condições do nascimento dele?
3. Como família vocês tem experimentado e entendido o que é “o tempo de Deus” ?
4. Pesquisem na Bíblia quais as profecias do Antigo Testamento que falam sobre o
local e o tempo do nascimento de Jesus.
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