
O verdadeiro Sentido do Natal 
 

Ao lermos o Antigo Testamento, descobrimos claramente que a 
nação israelita passou grande parte de sua existência em cativeiro 
ou debaixo do jugo dos seus inimigos, mesmo havendo Deus 
levantado muitos profetas para falar com o Seu povo. 
 
Mesmo ouvindo homens ungidos transmitindo claramente a vontade 
de Deus, Israel ignorava e desobedecia. O resultado desse 
comportamento era guerra, sofrimento, escravidão, pragas nas 
plantações e nos rebanhos, fome, miséria, ou seja, maldição! 
 
No entanto, quando Israel se arrependia e dava ouvidos à palavra 
dos profetas e se voltava para Deus, então os milagres aconteciam, 
os inimigos eram derrotados, os campos floresciam, as colheitas 
eram fartas, os animais procriavam abundantemente, ou seja, 
bênção! 
 
Esse mesmo princípio ainda vale para nós, a Igreja do Senhor. 
Essa tem sido a principal razão de muitos crentes não desfrutarem 
das muitas bênçãos de Deus. Porque estão domingo após domingo, 
semana após semana ouvindo os profetas de Deus pregarem a 
Palavra, os princípios de Cristo, porém não obedecem!  
 
Então o resultado tem sido frustração e desânimo, porque 
espiritualmente não possuem unção para desatar os céus! 
 
Porém, aqueles que têm dado ouvidos aos profetas de Deus, seus 
pastores, esses tem provado da vida abundante, porque têm 
unção para desatar os céus! Sl 34.5-7 - Olhai para ele, e sede 
iluminados; e os vossos rostos jamais serão confundidos.6 
Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as 
suas angústias.7 O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos 
que o temem, e os livra. 
 
Mt 16.19 -  Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que 
ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares 
na terra será desligado nos céus. 
 
Esse é o verdadeiro sentido do Natal: Obediência ao Senhor Jesus 
Cristo! 
 
1. Aos casados – Fidelidade conjugal, responsabilidade com os 
filhos (sustento, proteção, amor, disciplina e instrução), ser exemplo 
para os jovens solteiros, discipular os filhos no evangelho para que 
permaneçam na fé. 
 



2. Aos solteiros – Obediência e honra aos pais, guardem a pureza 
sexual guardando-se para o casamento. 
 
3. Aos crentes em geral – Bom testemunho diante dos de fora da 
igreja, fazer a obra de Cristo (orar, jejuar, ler a Bíblia, evangelizar, 
discipular, liderar, ser dizimista e ofertante), santidade. 
 
Então, se temos que comemorar o Natal que seja essa a nossa 
comemoração: Refletir e tomar decisões sobre seguirmos a Jesus 
Cristo como devemos seguir.  
 
Foi para isso que Ele morreu na cruz e ressuscitou: Para nos 
devolver à presença de Deus e para nos dá unção para desatar os 
céus! 
   


