
NATAL CRISTOCÊNTRICO 

 

Chegamos à Noite de Natal. Milhões de pessoas no mundo 

todo estão celebrando uma grande festa. Mas, de quem é a 

festa?  

É importantíssimo frisarmos que o nascimento de Jesus Cristo 

nada tem a ver com o paganismo e com o sincretismo religioso; 

além disso, não tem nenhum vínculo com a versão comercial 

do Natal de nossos dias.  

No nascimento de Jesus não havia árvore colorida, guirlanda, 

peru assado, panetone, troca de presentes e outras coisas 

incorporadas ao longo dos séculos. A verdade bíblica foi 

distorcida no decorrer da história e uma versão falsa foi 

introduzida na sociedade, ganhando a simpatia do povo, até 

chegar o momento de Jesus ser totalmente esquecido...e 

substituído por uma figura mística, Nicolau o santo católico ou 

Noel o gnomo da mitologia nórdica.  

De quem é a Festa do Natal? 

O real significado do Natal encontra-se nas Escrituras 

Sagradas.  

No conselho de Sua soberana vontade O ETERNO DEUS 

escolheu homens pastores de ovelhas que guardavam o 

rebanho nas vigílias da noite como primeiras testemunhas do 

nascimento do Salvador Jesus, em Belém (Lc 2:8-10). Os 

pastores de ovelhas chegaram primeiro (Lc 2.12,16). Os magos 

vieram depois, quando Jesus já estava em casa (Mt 2.11). 

E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago 

novas de grande alegria, que será para todo o povo: Pois, na 

cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o 

Senhor.  Lucas 2:10-11. 



O Natal refere-se, portanto, ao nascimento de Jesus Cristo, em 

Belém da Judeia. 

 

4 Pontos Iniciais 

Nesta breve reflexão queremos analisar quatro pontos 

importantes sobre o nascimento de Jesus e a comemoração 

universal desse dia. 

1. José, Maria e Jesus eram judeus e judeus não 

comemoravam a data de aniversário/nascimento. “… 

Somente os pecadores (como Faraó e Herodes) 

celebraram com grande regozijo o dia em que nasceram 

neste mundo”. Orígenes de Alexandria. 

2. O Senhor Jesus nunca ordenou e nem pediu para 

celebrarmos o Seu nascimento. 

3. Paulo advertiu os cristãos da igreja na Galácia sobre a 

guarda de festas: "Guardais dias, e meses, e tempos, e 

anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão 

para convosco"  (Gálatas 4:10-11). 

4. Paulo disse que o ...  reino de Deus não consiste no 

comer e no beber, mas na justiça, na paz, e na alegria no 

Espírito Santo. (Rm 14:17). 

 

Historiadores renomados afirmam que, durante os três 

primeiros séculos da nossa era, os cristãos não celebraram o 

Natal. Esta festa só começou a ser introduzida no século IV. 

No ano 350, o Papa Júlio I proclamou o dia 25 de Dezembro 

como data oficial do nascimento de Cristo e, no ano 529,  o 

Imperador Justiniano, declarou esse dia feriado nacional. 

 

POR QUE 25 DE DEZEMBRO? COMO TUDO COMEÇOU? 

Mitra – deus Sol 



A decisão do papado e da política não foi sem uma causa de 

destaque. Vários povos pagãos tinham festividades religiosas 

no solstício de inverno, no fim de Dezembro. Faziam 

homenagens ao Sol, ou ao deus Sol. 

A antiga adoração ao sol foi acatada pelo império persa na 

figura do deus Mitra. Posteriormente essa falsa divindade 

migrou para o império romano, tornando-se proeminente, 

conhecido como o deus do juramento e das honras militares: 

O império romano tornou-se o maior adorador do deus Mitra. 

O Natalis Solis Invicti, o Nascimento do Sol invicto, foi fixado 

no dia 25 de dezembro, quando o Sol começa sua carreira 

ascendente...” (Dicionário de Mitologias Europeias e Orientais, 

Tassilo Orpheu Spalding, editora Cultrix, 1973, página 159). 

Por ser reputado o “deus Sol”, Mitra é representado com um sol 

em sua cabeça. 

Por volta do ano 350 d.C., o Papa Júlio I decretou que os 

cristãos deveriam comemorar o Natal, o “nascimento de 

Jesus”, em 25 de dezembro, o verdadeiro Sol da Justiça, da 

humanidade. 

 

QUANDO JESUS NASCEU REALMENTE? 

Levítico 23:33-36 e 39-43). 

Não sabemos exatamente quando Jesus nasceu, mas há 

indícios muito fortes nas Escrituras Sagradas que sinalizam a 

data.  

No 7º mês, Etanim, Israel comemorva a Festa do 

Tabernáculos. Nos dias de sukot (cabanas/tendas), o povo do 

ETERNO Deus habitava em tendas durante o período festivo 



de sete dias, recordando-se dos 40 anos em que os filhos de 

israel viveram no deserto. 

Residindo na simplicidade de tendas, cada judeu lembrava que 

a felicidade não depende de bens materiais, e sim da presença 

constante de YHWH em suas vidas. A mensagem principal é 

Elohim/Deus está conosco em todo tempo, o tempo todo, quer 

habitemos em palácios ou em humildes cabanas. DEUS 

CONOSCO! 

A alegria da festa dos Tabernáculos era tão grande que havia o 

costume de levar a Torá para as ruas e dançar com intenso 

júbilo, ao som de belos cânticos. 

JESUS NASCEU NA FESTA DOS TABERNÁCULOS? 

Há uma grande probabilidade (não certeza) de que Jesus 

tenha nascido na festa das Cabanas/sukot, consoante os 

seguintes motivos: 

 

1-Há indícios bíblicos de que Jesus nasceu no 7º mês, Etanim, 

no calendário judaico.  

 

2- Lucas escreveu que o menino nasceu em uma “manjedoura” 

(Lc 2:7). Não obstante, o texto em aramaico da Peshitta,  

apresenta um detalhe surpreendente: 

“E ela deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em 

panos, e deitou-o  na באוריא (aurya), porque não havia quarto 

para eles na hospedaria”. 

Com efeito, a palavra “aurya” significa manjedoura, cabana ou 

tenda (Lexicon to the Syriac New Testament Peshitta, Willian 

Jennings, página 16; Compendious Syriac Dictionary, Robert 

Payne Smith, página 8). 



Deste modo, Jesus teria nascido em uma cabana ou tenda, 

que em hebraico leva o nome de “suká” (plural de suká: sukot). 

É possível que a tenda/cabana em Belém estivesse disponível 

para José e Maria porque era o período da Festa das  

Cabanas. 

3-Outro fator de relevo diz respeito ao fato de que o anjo 

anunciou o nascimento de Jesus “com boas novas de grande 

alegria” (Lc 2:10-11), e esta expressão faz parte de uma antiga 

liturgia da Festa das Sukot. 

 

4- Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Se Jesus nasceu no 

primeiro dia de Sukot, então, sua circuncisão no oitavo dia (Lc 

2:21) recairia justamente no dia de Shemini Atseret, atualmente 

chamado de Simchat Torá (Alegria da Torá).  

Neste dia encerra-se e reinicia a leitura anual da Torá, como 

lembrança da sua eternidade. 

A Palavra viva se encontrava com a Palavra escrita. Se outrora 

o júbilo estava na Torá escrita, agora maior alegria há na Torá 

Viva, que é Jesus. Afinal, “a Palavra [ = Torá] se fez carne e 

habitou/tabernaculou entre nós” (João 1:14). 

 

O QUE SERIA UM NATAL CRISTOCÊNTRICO? 

Neste Natal, mais uma vez, vale ressaltar “Deus Conosco”, O 

Verbo se fez Carne e habitou entre nós. 

Jesus é sem igual. Nasceu em um pequeno vilarejo, Belém, e 

era filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo, 

Nazaré, onde, muito provavelmente, trabalhou numa carpintaria 

até os 30 anos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leitura_da_Tor%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1


Foi por três anos e meio,  um pregador itinerante. Nunca 

ocupou posição social ou religiosa. Nunca formou família. Não 

frequentou uma escola rabínica. Não se afastou 300km do 

lugar onde nasceu. Nada fez do que normalmente acompanha 

o poder dos homens. Não tinha riqueza, exército, diploma e 

nem credenciais, era simplesmente Jesus, aquele que  reuniu 

um pequeno grupo de discípulos  e lhes ensinou o seu modo 

de vida em obediência ao Pai Celestial. 

Ele curou os enfermos, purificou leprosos, fez milagres 

tremendos, ressuscitou mortos...anunciou que o Reino de Deus 

havia chegado. 

Tinha apenas 33 anos quando foi injustamente acusado, preso 

e condenado à morte. Foi crucificado entre dois ladrões. 

Quando estava morrendo, seus algozes/executores disputavam 

suas túnicas, suas únicas posses neste mundo. E, quando 

morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo 

bondoso.  

Ele cumpriu o que falou em vida, ressuscitou dos mortos ao 

terceiro dia. E antes de subir ao Céu, deixou uma promessa 

aos seus discípulos “ei que eu estou convosco todos os dias 

até a consumação dos “séculos”. Deus Conosco Sempre!  

“Vinte séculos se passaram, e hoje Jesus é a figura central da 

raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as 

frotas navais que já navegaram, todos os grandes e poderosos 

homens que já existiram e todos os reis que já reinaram, 

juntos, não influenciaram o ser humano como essa vida 

solitária” - James Allan Francis, pastor batista. 

“Nenhum sistema ético ou religioso, por mais amplo e puro que 

seja, poderia igualar a eficiência do que Jesus Cristo fez, 

ficando, como nenhum outro, igualmente perto de Deus e do 

homem … Yeshua (Jesus), o bom pastor, o amigo do pecador, 



o irmão de cada sofredor, o consolador de todos os 

sobrecarregados, o curador do doente, o levantador do caído, o 

libertador do cativo, o mais manso dos homens, o mais 

desprezado dos judeus, o profeta, o rei, o SENHOR, o Filho de 

Deus, o Salvador da humanidade. 

João 1:11-12 

11 Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 

12 Mas, a todos quantos o receberam, aos que creem no seu 

nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. 

 

HÁ PECADO EM SE COMEMORAR O NATAL DE CRISTO? 

Não, claro que não. Também não há pecado em não 

comemorar. Há uma tradição forte que, apesar de todas 

confrontações continua vigente, mas as Sagradas Escrituras 

silenciam sobre o assunto. Então, temos aqui um adiáforo, ou 

seja, algo não determinado, que fica a critério do homem. Na 

Bíblia não há proibição de celebração do Natal e nem 

ordenança para a sua prática. Nem bem, nem mal, nem 

pecado, nem virtude. A decisão fica de acordo com a 

motivação e a consciência moral de cada um. 

Mt 18: 20 Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu 

nome, aí estou eu no meio deles. 

Jesus promete estar presente em qualquer lugar e época, 

desde que as pessoas estejam reunidas em seu nome.  

Deus conosco, sempre! Amém! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mensagem de Fim de Ano ao Povo de Deus 
 
Amados irmãos em Cristo, 
 
O dia da celebração de Natal se aproxima e estamos imersos 
em uma crise global sem precedentes! Mas, neste contexto 
atípico fica evidente que o Reino de Deus não está no mundo, 
mas no coração daqueles que pertencem a Jesus Cristo. 
 
Independentemente das circunstâncias desfavoráveis que nos 
assolam nestes dias, somos livres e aptos para expressar a 
nossa gratidão ao Pai Celeste pela dádiva da salvação, em nos 
enviar o Seu Filho, Senhor da glória e Salvador dos homens. 
 
Pela fé contemplamos Jesus Cristo! Ele inspira, conforta e 
renova a esperança... o Rei dos reis breve voltará em glória 
para galardoar o seu povo, julgar os ímpios, fazer tudo novo e 
reinar para sempre. 
 
Nesses dias de reflexão, oramos para que a graça de Nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo retribua a generosidade de 
todos  que, até aqui, lutaram pela unidade da fé e pela 
preservação dos valores cristãos em nossa pátria.  
 



Particularmente, agradecemos de modo especial a você e  a 
todos que têm nos ajudado a continuar a “revolução da fé, a 
missão de resistência em prol da Cristandade, compartilhando 
as nossas postagens nas redes sociais, divulgando os nossos 
conteúdos entre amigos e familiares.  
 
A todos vocês que cooperaram conosco em 2022, o nosso 
muito obrigado. Temos uma dívida de gratidão. Os seus nomes 
estão firmados em nossos corações e são apresentados a 
Deus em nossas preces para que as mais ricas e preciosas 
bênçãos do ETERNO Senhor e Salvador, continuem sendo 
aspergidas sobre suas vidas, famílias e ministérios. 
 
O nosso desejo e oração é que a luz de Cristo brilhe em seus 
caminhos e projetos de vida e que possamos continuar fieis ao 
SENHOR em 2023, plenamente firmes na doutrina bíblica, 
crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, 
vigiando, orando, remindo o tempo, exercendo ativamente o 
nosso chamado celestial, pregando o evangelho com a vida, 
palavras e boas obras, porque essa é a vontade de Deus. 
 
Com o coração em júbilo e repleto de gratidão e expectativas, 
desejamos ao povo de Deus, aos amigos e cooperadores um 
Santo Natal e um abençoado Ano Novo! 
 
Shalom Adonai, Baruk Ha Shem! 
 
Em Cristo Jesus, 
 
O seu conservo, Denis Frota.  
 

 

 

  


