
Isaías 9.1-7 
Mas para a que estava aflita não haverá escuridão. Nos 

primeiros tempos, ele envileceu a terra de Zebulom, e a terra de 
Naftali; mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do 
mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. 2 O povo que 

andava em trevas viu uma grande luz; e sobre os que 
habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. 

3 Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste; todos se 
alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam 
quando se repartem os despojos. 4 Porque tu quebraste o jugo 

da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu 
opressor, como no dia de Midiã. 5 Porque todo calçado 

daqueles que andavam no tumulto, e toda capa revolvida em 
sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo. 

6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o 
governo estará sobre os seus ombros; e o seu nome será: 

Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da 
Paz. 7 Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, 
sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o 

fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre; o 
zelo do Senhor dos exércitos fará isso. 

 
É impossível, nessa época do ano, e ainda nesta semana em que a 
festa do Natal é celebrada no mundo inteiro, não falarmos do 
Senhor Jesus Cristo.  
 
Não vou entrar no mérito do Natal, em como o mundo o celebra ou 
como a Igreja que espera as Bodas do Cordeiro deva encará-lo.  
 
Prefiro usar este precioso tempo para falar daquele que é a razão 
pela qual este mundo ainda existe e pela qual, neste mundo ainda 
há esperança: O Senhor Jesus Cristo! 
 
Creio que, especialmente nessa semana, em todas as igrejas 
evangélicas somente Ele deva ser pregado. 
 
Jesus foi o menino prometido em Isaías. Mas hoje Ele é o 
Maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, o Pai Eterno, o Príncipe da 
Paz, também prometido nas Escrituras. 
 
Quantos milhões de pessoas, ao longo desses mais de 2 mil anos, 
foram impactadas, constrangidas, transformadas, convertidas para 
o Reino de Deus, salvas do inferno, libertas do vício, tiveram suas 
famílias restauradas, seus sonhos reconstruídos, foram curadas de 
enfermidades?...E isso inquestionavelmente. 
 
Estou falando de milhões de pessoas que nunca retrocederam em 
sua fé, em sua postura de santidade, em seu caráter 



transformado...tudo isso, porque um dia estiveram em Sua 
presença! 
 

A Presença Que Nos Constrange 
 
Entrar na presença de Cristo e ser verdadeiramente tocado pelo 
Seu Espírito, causa em nosso coração mudanças significativas, 
inexoráveis (implacáveis, inflexíveis, que não se movem). 
 
Essas mudanças acontecem porque somos constrangidos por 
alguns sentimentos que brotam inexplicavelmente em nossa alma, 
diante da sobrenatural presença de Jesus: 
 
1 – Quão inadequado, miserável, insignificante e culpado eu 
sou 
 

João 3.13,14 - Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto 
do Jordão, para ser batizado por ele. 14 Mas João o impedia, 
dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? 
 
João Batista era um pregador implacável, que levava pessoas ao 
arrependimento, usado por Deus. Mas ao ficar na presença de 
Jesus, sentiu-se inadequado e insignificante. 
 
Mt 8.5-8 - Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele 
um centurião que lhe rogava, dizendo: 6 Senhor, o meu criado 
jaz em casa paralítico, e horrivelmente atormentado. 
7 Respondeu-lhe Jesus: Eu irei, e o curarei. 8 O centurião, 
porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres 
debaixo do meu telhado; mas somente dize uma palavra, e o 
meu criado há de sarar. 
 
Esse homem tinha posses, pois, possuía criados, mas ao ficar na 
presença de Jesus, sentiu-se indigno, impuro. 
 
Lc 23.39-41 - Então um dos malfeitores que estavam 
pendurados, blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? 
salva-te a ti mesmo e a nós. 40 Respondendo, porém, o outro, 
repreendia-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando 
na mesma condenação? 41 E nós, na verdade, com justiça; 
porque recebemos o que os nossos feitos merecem; mas este 
nenhum mal fez. 
 
O homem condenado, na presença de Jesus sentiu-se culpado, 
merecedor de toda e qualquer penalidade. 
 



Reconhecer e assumir a própria culpa, a própria condição de 
miséria espiritual, e a própria inadequação é o primeiro passo que 
damos para que Jesus assuma o controle de nossa vida. 
 
“Senhor Jesus, sou totalmente culpado, estou em tuas mãos, faça 
de mim o que quiseres” 
 
2 – Quão inapropriado e incapaz eu sou para julgar alguém 
 
Mt 7.1-5 -  Não julgueis, para que não sejais julgados. 2 Porque 
com o juízo com que julgais, sereis julgados; e com a medida 
com que medis vos medirão a vós. 3 E por que vês o argueiro 
no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu 
olho? 4 Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro 
do teu olho, quando tens a trave no teu? 5 Hipócrita! tira 
primeiro a trave do teu olho; e então verás bem para tirar o 
argueiro do olho do teu irmão. 
 
O problema do julgamento é que logo após vem a condenação. 
Qual ser humano é apto para jogar alguém no inferno? 
 
Mt 8.1-11 -  Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. 2 Pela 
manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele; 
e Jesus, sentando-se o ensinava. 3 Então os escribas e 
fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério; e 
pondo-a no meio, 4 disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi 
apanhada em flagrante adultério. 5 Ora, Moisés nos ordena na 
lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? 6 Isto 
diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Jesus, 
porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o 
dedo. 7 Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e 
disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado seja o 
primeiro que lhe atire uma pedra. 8 E, tornando a inclinar-se, 
escrevia na terra. 9 Quando ouviram isto foram saindo um a 
um, a começar pelos mais velhos, até os últimos; ficou só 
Jesus, e a mulher ali em pé. 10 Então, erguendo-se Jesus e não 
vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde 
estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? 11 
Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te 
condeno; vai-te, e não peques mais. 
 
Lc 7.37-50 - E eis que uma mulher pecadora que havia na 
cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do 
fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo; 
38 e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a 
regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos 
da sua cabeça; e beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. 



39 Mas, ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, 
dizendo: Se este homem fosse profeta, saberia quem e de que 
qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. 
40 E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a 
dizer-te. Respondeu ele: Dize-a, Mestre. 41 Certo credor tinha 
dois devedores; um lhe devia quinhentos denários, e outro 
cinqüenta. 42 Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. 
Qual deles, pois, o amará mais? 43 Respondeu Simão: 
Suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe 
Jesus: Julgaste bem. 44 E, voltando-se para a mulher, disse a 
Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste 
água para os pés; mas esta com suas lágrimas os regou e com 
seus cabelos os enxugou. 45 Não me deste ósculo; ela, porém, 
desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. 46 Não 
me ungiste a cabeça com óleo; mas esta com bálsamo ungiu-
me os pés. 47 Por isso te digo: Perdoados lhe são os pecados, 
que são muitos; porque ela muito amou; mas aquele a quem 
pouco se perdoa, pouco ama. 48 E disse a ela: Perdoados são 
os teus pecados. 49 Mas os que estavam com ele à mesa 
começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa 
pecados? 50 Jesus, porém, disse à mulher: A tua fé te salvou; 
vai-te em paz. 
 
Quando reconhecemos que fomos perdoados por alguém que tem 
todo o poder para nos julgar e lançar no inferno, porque é alguém 
perfeito, não temos nem coragem de apontar os pecados alheios 
para condenar as pessoas.  
 
3 – Como as pessoas precisam conhecer Cristo de verdade! 
 
Jo 1.35-39 - No dia seguinte João estava outra vez ali, com dois 
dos seus discípulos 36 e, olhando para Jesus, que passava, 
disse: Eis o Cordeiro de Deus! 37 Aqueles dois discípulos 
ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. 38 Voltando-se 
Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? 
Disseram-lhe eles: rabi (que, traduzido, quer dizer Mestre), 
onde pousas? 39 Respondeu-lhes: Vinde, e vereis. Foram, pois, 
e viram onde pousava; e passaram o dia com ele; era cerca da 
hora décima. 40 André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois 
que ouviram João falar, e que seguiram a Jesus. 41 Ele achou 
primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Havemos achado o 
Messias (que, traduzido, quer dizer Cristo). 42 E o levou a 
Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de 
João, tu serás chamado Cefas (que quer dizer Pedro). 43 No dia 
seguinte Jesus resolveu partir para a Galiléia, e achando a 
Felipe disse-lhe: Segue-me. 44 Ora, Felipe era de Betsaida, 
cidade de André e de Pedro. 45 Felipe achou a Natanael, e 
disse-lhe: Acabamos de achar aquele de quem escreveram 



Moisés na lei, e os profetas: Jesus de Nazaré, filho de José. 46 
Perguntou-lhe Natanael: Pode haver coisa bem vinda de 
Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vem e vê. 47 Jesus, vendo Natanael 
aproximar-se dele, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro 
israelita, em quem não há dolo! 48 Perguntou-lhe Natanael: 
Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Felipe 
te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. 49 
Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és rei 
de Israel. 
 
Quando descobrimos a beleza, a pureza, a paz, o amor de Jesus, 
que tocam o nosso coração, a primeira reação que temos é de 
compartilhá-Lo com quem amamos e nos relacionamos. 
 
Jo 4.25-30 - Replicou-lhe a mulher: Eu sei que vem o Messias 
(que se chama o Cristo); quando ele vier há de nos anunciar 
todas as coisas. 26 Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo 
contigo. 27 E nisto vieram os seus discípulos, e se admiravam 
de que estivesse falando com uma mulher; todavia nenhum lhe 
perguntou: Que é que procuras? ou: Por que falas com ela? 
28 Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse 
àqueles homens: 29 Vinde, vede um homem que me disse tudo 
quanto eu tenho feito; será este, porventura, o Cristo?  
30 Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. 
 
Quando somos tirados do pecado pelo amor de Cristo, desejamos 
tirar também aqueles que viviam aprisionados conosco. 
 
4 – Eu vou apresentar Jesus Cristo a todos, com a minha 
própria vida 
 
Mc 5.15-20 - Chegando-se a Jesus, viram o endemoninhado, o 
que tivera a legião, sentado, vestido, e em perfeito juízo; e 
temeram. 16 E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como 
havia acontecido ao endemoninhado, e acerca dos porcos. 17 
Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus 
termos. 18 E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora 
endemoninhado que o deixasse estar com ele. 19 Jesus, 
porém, não lho permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa, para 
os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve 
misericórdia de ti. 20 Ele se retirou, pois, e começou a publicar 
em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus; e todos se 
admiravam. 
 
Esses são os passos do testemunho de um crente: 
Andar em santidade = Mudança radical de comportamento, de 
caráter, de postura familiar, social e profissional, sempre colocando 
Deus em primeiro lugar.  



 
Servir – Prontidão em suprir necessidades alheias, em socorrer os 
que sofrem privações, os que sofrem com limitações por 
enfermidades...  
 
Evangelizar – Trazendo pessoas para a célula, para os cultos, 
fazendo-as saber quem é Jesus.  
 
Discipular – Consolidando novos convertidos com a Palavra, em 
oração, compartilhando a fé, as experiências com Cristo. 
 
 
Conclusão:  
Seja constrangido pela presença de Cristo sempre! Não lute contra 
isso, pois, Ele nos constrange para sermos pessoas transformadas, 
pessoas melhores do que somos. 
 
Decida-se hoje mesmo mudar completamente, para a glória de 
Deus! Esse será, sem dúvidas, o melhor presente de Natal para o 
nosso Senhor. 


