O Natal foi só o começo
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o principado
está sobre os seus ombros; e o seu nome será Maravilhoso
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz” Isaías
9:6
O Natal foi só o começo. Todas as profecias do Velho Testamento
apontavam para Ele.
Por isso o nascimento de Jesus conturbou a sociedade da época. Os
que conheciam a profecia e os que não estavam adormecidos.
O exame das escrituras hoje nos permite conhecer melhor o
significado daqueles acontecimentos.
O menino nos nasceu...
Indica poderosa lembrança de algo profético verificado no passado,
mas que se apresenta hoje no mundo cristão de forma secularizada.
Um filho se nos deu...
Coloca-nos de frente ao calvário de Jesus.
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna” João 3:16
O sacrifício do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo,
possui eficácia redentora no tempo passado, no tempo presente e no
tempo futuro.
E o principado está sobre os seus ombros...
Exercer governo e senhorio são prerrogativas de quem está vivo. É
tempo presente! E é a terceira oração, não por acaso, que anuncia a
ressurreição de Jesus.
E a profecia de Isaías conclui:
E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da Paz.

O nome de uma pessoa, na concepção judaica, corresponde a um
título que reflete os traços particulares de caráter e os dons
concedidos por Deus.
Quando Deus se revelou no deserto (Êxodo 3:14-15), Moisés
perguntou pelo seu nome. Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou.
Foi esta a tradução em nossas bíblias para a palavra hebraica YHWH
( ) יהוה, conhecida como nome de Deus, Tetragrama, ou Jeová na sua
forma transliterada.
Estudiosos afirmam, contudo, que o verbo que originou a palavra
Jeová significa “vir a ser” ou “tornar-se”. Logo, Jesus se revela como
o “Eu serei o que serei”.
Nesse formato, fica claro porque Isaías projeta os atributos de Jesus
no tempo futuro. E o seu nome será...
Nosso Deus é assim. Como se identificou a Moisés no deserto, como
se manifestou a Israel no Egito, Ele será contigo e projetará tua
caminhada para o futuro.
“Aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-poderoso”
Apocalipse 1:8
Diferentemente do que foi no nascimento de Jesus, sua segunda
vinda conturbará os que dormem e os que desconhecem a profecia.
O Jesus da Galiléia, que iniciou o seu ministério com cerca de 30 anos
de idade, Ele mesmo fala hoje ao teu coração.
E ao coração de todo aquele que se achega e passa a se chamar pelo
Seu Nome.
E Ele será Maravilhoso Conselheiro, quando o buscares; será teu
Deus Forte, em meio às tuas lutas; será o teu Pai da Eternidade, para
te trazer amor, carinho e cuidado; e será o teu Príncipe da Paz, para
fazer sossegar a tua alma.
Que Deus nos abençoe até o advento de Cristo.
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