
UM NATAL CRISTOCÊNTRICO

"Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação; pois, nele,

foram criadas  todas  as  coisas,  nos  céus  e  sobre  a  terra,  as  visíveis  e  as

invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.

Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele,

tudo subsiste" (Colossenses 1. 15-17).

        Jesus Cristo  é descrito como aquele que faz coisas que apenas Deus pode

fazer.  O  Antigo  Testamento  identifica  Deus  como  o  criador  do  céu  e  da  terra

(Gênesis 1. 1-31). O Novo Testamento identifica Jesus como o membro da Trindade

cuja agência trouxe esta criação à existência (João 1. 1-3). Deus é Trino. Há um

sentido bíblico em que Deus é um, visto não existirem deuses múltiplos (Dt 6.4).

Todas as três pessoas são Deus, e ainda que o Pai não é o Filho, o Filho não é o

Espírito e o Espírito não é o Pai.

        A Bíblia ensina que Jesus Cristo é diferente de qualquer outra pessoa que já

tenha existido. Ninguém nasceu como Ele nasceu, ninguém viveu como Ele viveu e

ninguém morreu como Ele morreu. Os cristãos creem como ensinam as Escrituras,

que  Jesus  é  plenamente  Deus  e  também plenamente  homem -  duas  naturezas

diferentes em uma só pessoa.

        Jesus tem duas naturezas distintas:  divindade e humanidade. Ele não é

parcialmente Deus ou parcialmente humano. Ele é ambos. Ele é uma pessoa com

duas naturezas, e o mais incrível, cada uma das naturezas é plena de si mesma. Até

mesmo quando Jesus tem a plenitude de cada uma dessas naturezas, Ele não é

duas pessoas.

        Jesus Cristo é Deus. Este é um dos elementos da nossa confissão de fé mais

longos, duradouros e centrais do cristianismo. Um dos mais antigos ensinamentos

falsos que a igreja teve de combater diz respeito exatamente às objeções sobre a

plenitude da humanidade de Jesus. 

        Jesus Cristo reivindica que ele é Deus. Ele faz isto muitas vezes, mas um lugar

significativo é o texto de Jo 10.30 onde Jesus afirma, "Eu e o Pai somos um". Jesus

está dizendo que ele e Deus Pai, por serem da mesma essência, são um. Isto foi tão

claro para a audiência judaica, que eles pegaram pedras para matá-lo porque eles

não  reconheceram  em Jesus  a  presença  santa  daquele  que  eles  reivindicavam

adorar.

        Nós temos de decidir o que faremos com as palavras de Jesus. Nós não

podemos afirmar que Jesus é um grande espírito iluminado, um sábio que pisou o



nosso  planeta,  um  mascote  da  nossa  decoração  natalina,  um  bom  mestre  e

comemorar o Natal sem compreender a sua própria reivindicação de divindade.

        Que a sublimidade do conhecimento de Cristo posso resignificar o seu Natal,

pois ele se fez carne, nasceu de uma mulher e se tornou um ser humano (Gálatas 4.

4,5).

Um Feliz Natal! 
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