DEVOCIONAL DE NATAL 8
Afinal o que é o Natal?
1

No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus.
Ele estava com Deus no princípio.
3
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, nada do que existe teria
sido feito.
4
Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens.
5
A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram.
2

14

Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória,
glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.
João 1:1-5, 14 (NVI)
Nessa nossa série de devocionais para o Natal temos lido muitos textos dos Evangelhos
de Lucas e de Mateus, mas esse texto do Evangelho de João nos lembra que o Natal é
muito mais do que um bebe numa manjedoura. As narrativas sobre o nascimento de
Jesus são muito importantes.
Esse texto de João fala com muita profundidade sobre o que é o Natal. O Natal marca o
momento em que a Palavra se fez carne e entrou em nosso mundo. Esse foi o momento
em que a luz da vida brilhou entre nós e derrotou as trevas.
O Natal é tempo de glorificarmos a Deus, como os anjos fizeram no primeiro Natal.
Eles começaram o anuncio do nascimento de Jesus dando glória a Deus, lembram? O
ponto mais importante no Natal é que Deus seja glorificado.
Podemos pensar num Natal sem festas, sem eventos comemorativos, sem presentes e até
sem pessoas, mas não há Natal sem Jesus.
Há alguns anos atrás, assisti a um musical de Natal, chamado “O Milagre do Natal”. No
final, tive a oportunidade de conversar com pessoas que foram convidadas para assistir
esse musical. E embora a mensagem tenha sido muito clara, muitas pessoas não
conseguiram entender qual é o verdadeiro milagre do Natal e queriam “o milagre”, a
cura de uma doença, refazer um relacionamento, o emprego tão esperado e a solução
para os problemas do nosso dia a dia.
Muita gente não entendeu e não entende até agora que o verdadeiro milagre do Natal foi
Deus ter nos amado tanto ao ponto de enviar a terra o seu Único Filho, para viver entre
nós, morrer na cruz e ressuscitar para que pudéssemos novamente ter paz com Deus.
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PARA CONVERSAR EM FAMÍLIA:
1. Qual é real significado do Natal para vocês? O que não pode faltar no Natal de
vocês?
2. O que vocês tem feito para que Jesus seja o centro do Natal para vocês? O que vocês
tem feito ou deixado de fazer e que “tira Jesus” do centro do Natal?
3. Como vocês podem falar do milagre do Natal para aqueles que ainda não o
descobriram?
4. Relembrem em família quando o milagre do Natal se tornou realidade para cada um
de vocês.
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