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JESUS - O PRESENTE DE DEUS AO MUNDO 
 
INTRODUÇÃO  
Chegou o mês de dezembro, aproxima-se o fim do ano, período em que se comemora 
as festas de Natal e de Ano Novo na maior parte dos países só para não dizer no mundo 
inteiro. Na verdade, há uns países que têm uma religião oficial não cristã e outros por 
questões culturais ou questões de regime político adotado que, oficialmente, não 
celebram essas festas. Porém, na prática, sabemos que o mundo inteiro não fica 
indiferente a essas festas. 
Se perguntarmos às pessoas o que ou por que se celebra o Natal, notaremos que a 
maioria das pessoas de todos os continentes nos responderão que nessa data celebra-
se o nascimento - o aniversário natalício - de Jesus Cristo. Razão pela qual chama-se 
“Festa de Natal”, nascimento de Jesus, o Cristo.  
Não nos interessa muito discutir agora se Jesus Cristo realmente nasceu no dia 25 de 
dezembro. Provavelmente, de acordo com as pistas que temos na Bíblia Sagrada, não 
foi nessa data. Entretanto, o fato de alguém que nasceu em uma família 
financeiramente pobre, no meio de um povo que na época estava ainda sob domínio 
do império romano, continuar a ser lembrado passados dois mil anos chama atenção, 
desperta a curiosidade intelectual de qualquer pessoa crente ou descrente, inculta ou 
erudita. 
 
AFINAL DE CONTAS, QUEM É JESUS CRISTO? 
A essa pergunta, muitos responderão automaticamente ou mesmo conscientemente 
que Ele é o filho de Deus, Deus, o messias, o Salvador do mundo etc. Todas essas 
respostas são corretas e encontram respaldo na Bíblia Sagrada. Sabemos também que 
há pessoas que não acredita nessas declarações, nem na Bíblia Sagrada. Entre elas 
estão os ateus e agnósticos. Entretanto, a referência do calendário universal ou o 
“tempo comum” como se quer chamar não deixa de confirmar que a fixação de datas 
sempre nos remete ao nascimento de Cristo.  
Isso tudo é muito curioso, mas o nascimento de Cristo tem uma importância maior 
ainda que a fixação universal dos tempos. A vinda do Filho de Deus em forma humana 
aqui na terra foi um verdadeiro presente de Deus ao mundo. Vejamos, por exemplo, o 
que profetizou Isaías setecentos anos antes de seu nascimento.  
 
“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” (Isaías 6:9 - NVI - online) 
 
Essa passagem é bastante conhecida dos estudiosos e leitores da Bíblia. Falando do 
Natal sete séculos antes de acontecer, o profeta Isaías diz que “um filho nos foi dado”. 
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Jesus Cristo é uma dádiva, um dom, uma doação, uma oferta, um presente de Deus ao 
mundo, à humanidade. 
 
POR QUE, ENTÃO, É CONSIDERADA O NASCIMENTO DE JESUS - NATAL - DE 
PRESENTE? 
A resposta a essa pergunta é a razão de ser de toda a Bíblia (Antigo e Novo 
Testamento), a razão de existência da Igreja de Cristo no mundo que tem a missão de 
anunciar o Evangelho - Boa Notícia (Boas Novas) - do presente de Deus ao mundo. Há 
diversas passagens bíblicas que atestam isso tais como: 

1. “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); 

2. “Mas tu, Belém-Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá 
para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no 
passado distante, em tempos antigos” (Miquéias 5:2); 

3. “Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, 
perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: "Em Belém da 
Judéia; pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma 
alguma és a menor entre as principais cidades de Judá; pois de ti virá o líder que, 
como pastor, conduzirá Israel, o meu povo’" (Mateus 2:4-6); 

4. "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” (João 3:16); 

5. “Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna 
em Cristo Jesus, nosso Senhor” (Romanos 6:23); 

6. "Portanto, que todo Israel fique certo disto: Este Jesus, a quem vocês 
crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo". Quando ouviram isso, os seus corações 
ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: "Irmãos, que 
faremos?" Pedro respondeu: "Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado 
em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do 
Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os 
que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus chamar" (Atos 2:36-
39). 

 
CONCLUSÃO 
Há centenas e centenas de passagens que nos mostram isso. A própria existência da 
Igreja até hoje tendo resistido a diversos momentos difíceis ao longo da história até os 
dias atuais também confirmam isso.  
Enfim, a afirmação “Jesus Cristo é o presente de Deus ao mundo” pode ser muito bem 
considerada também como um resumo de toda a mensagem bíblica. Que o Senhor 
continue nos abençoando! 
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