DEVOCIONAL DE NATAL 9
O Presente do Primeiro Natal
16

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o
que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
17
Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para
que este fosse salvo por meio dele.
João 3:16-17 (NVI)
Presentes com papéis coloridos e brilhantes, fitas e laços são uma constante em nossas
decorações de Natal. Muitas vezes, os presentes acabam se tornando o centro de nossas
preocupações do Natal ou porque eles exigem gastos extras ou porque queremos acertar
no presente dos nossos queridos.
Mas como se criou essa tradição de dar e receber presentes no Natal? Muitos cristãos
até se perguntam se é correto dar presentes no Natal.
Alguns dizem que essa tradição foi criada a partir do relato de Mateus 2:10-11 que fala
dos presentes que os magos do oriente deram a Jesus ainda menino.
10

Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo.
Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o
adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e
mirra.
11

Esse episódio com os magos aconteceu alguns meses ou até 1 ano após o nascimento de
Jesus, portanto não foi no primeiro Natal.
O texto de João 3:16-17 fala do primeiro e do mais importante presente de Natal já
dado à nós. E é esse presente do primeiro Natal que dá o fundamento para a nossa fé
cristã.
O texto do Evangelho de João é muito claro quando diz que por amor a nós, naquele
primeiro Natal em Belém, Deus deu o seu único Filho para que pudéssemos nos
reconciliar com Deus e termos uma eternidade ao seu lado. Esse ato de amor de Deus
para conosco é tão maravilhosamente grandioso que não conseguimos entendê-lo
completamente. Creio que nossa humanidade limitada nos impede de entender
completamente esse presente do amor ilimitado de Deus.
Mas Deus não espera nossa completa compreensão desse amor divino. Deus quer
apenas que aceitemos esse incrível presente que ele deu à nós no primeiro Natal. Muitos
de nós já aceitamos e desfrutamos desse presente, mas se algum de vocês ainda não
aceitou esse presente, não espere pelo próximo Natal. Receba esse presente de Deus
nesse Natal.
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PARA CONVERSAR EM FAMÍLIA:
1. Os cristãos devem ou não devem trocar presentes no Natal? Por que?
2. O que podemos fazer para que a troca de presentes dessa época do ano não nos tire
do foco do primeiro presente de Natal?
3. Compartilhem em família como foi que cada um de vocês recebeu esse incrível
presente de Deus?
4. Como a família de vocês pode dar esse presente do primeiro Natal para aqueles que
ainda não o receberam?
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