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Anúncio do Nascimento de Jesus (Lc 1:26-38) 

“Ora, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus 
a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma 
virgem desposada com um varão cujo nome era José, da 
casa de Davi; e o nome da virgem era Maria. 

E, entrando o anjo onde ela estava disse: Salve, 
agraciada; o Senhor é contigo. 

Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e 
pôs-se a pensar que saudação seria essa. 

Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria; pois achaste 
graça diante de Deus. 

Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás 
o nome de Jesus. 

Eis que também Isabel, tua parenta concebeu um filho 
em sua velhice; e é este o sexto mês para aquela que 
era chamada estéril; porque para Deus nada será 
impossível. 

Disse então Maria. Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-
se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se 
dela.” 

“Naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente à 
região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou em 
casa de Zacarias e saudou a Isabel. 

Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha 
no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e 
exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e 
bendito é o fruto do teu ventre! 

E donde me provém isto, que venha visitar-me a mãe do 
meu Senhor? 

Pois logo que me soou aos ouvidos a voz da tua 
saudação, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. 

Bem-aventurada aquela que creu que se hão de cumprir 
as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas.” 

O cântico de Maria  (Lc 1:46-50 e 56) 

“Disse então Maria: A minha alma engrandece ao 
Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador; 
porque atentou na condição humilde de sua serva. 
Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão 
bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes 
coisas; e santo é o seu nome. 

E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre 
os que o temem. 

E Maria ficou com ela cerca de três meses; e depois 
voltou para sua casa.” 

Um Ser que se expressa de forma tão confiante e 
devotada que iremos falar, tentando apresentar um 
espírito de fé, de coragem, de dedicação. Um Ser que se 
entrega inteiramente a uma missão que lhe é oferecida, 
um compromisso de elevada importância. Será, a partir 
de então, instrumento para que o mundo possa ser 
submetido a profundas transformações através do 
Messias prometido, desde os profetas, e sua mensagem 
de amor e submissão à vontade do Pai. 

Ambos serão figuras exemplares para a Humanidade 
terrena, sobre as quais até hoje referimo-nos com 
emoção e fervor. 
 
Natal de alegria 

O que vem a ser Natal de Alegria? 

Qual a referência que temos por esta ocasião, qual o 
evento que nos leva a comemorar esta data? 

Nascimento de uma criança, prometida séculos antes de 
nascer. 

Até mesmo Reis e Magos foram visitar o seu berço... 
uma manjedoura em uma humilde estrebaria de uma 
estalagem. Cercado de pequenos animais. 

Uma linda estrela marcara este lugar... alguns chegam a 
afirmar a presença de uma Plêiade de Seres de Luz a 
envolver o pequeno bebê, como também todos os que ali 
estavam. 

É esta a lembrança que temos em nossas mentes ao se 
aproximar o mês de dezembro... dia a dia contando o 
tempo com grandes expectativas? 

Sentir as energias que advêm do Amor e da imensidão 
de luz com que podemos ser envolvidos pela memória 
dos tempos! 

Sentirmo-nos como se lá estivéssemos.  

Fechar os olhos e acompanharmos o caminhar do casal 
Maria e José. A história nos conta... em um pequeno 
burrico em direção a Belém. 

Há controvérsias quanto às informações, mas o que 
importa? Se em Belém... se sobre um burrico ali se 
deslocavam... se quando convencionamos iniciar-se a 

contagem do tempo da Era Cristã. Se antes ou mais à 
frente... 

O centro de nossas atenções - um Ser muito especial 
que se prontificou a acolher do Criador a missão de vir a 
este Planeta, nossa Gaia, ou Terra. Como queiram estes 
ou aqueles que se importam com nomes, lugares e 
épocas! 

“E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça 
diante de Deus e dos homens.”   (Lc 2:52). 

Se este Ser já está entre nós muito antes de todos os 
tempos deste orbe... a vinda entre nós como um Mestre 
ainda menino é tão somente mais uma das muitas 
interações com nossa frágil existência. 

Esta interatividade se deve há bilhões de anos, como 
nos relata o Evangelista João: 

”No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, 
e o Verbo era Deus. 

Ele estava no princípio com Deus. 

Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do 
que foi feito se fez. 

Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 

E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a 
compreenderam.” (Jo 1:1-5) 

Bom seria mudarmos nossa perspectiva sobre o Natal - 
festas e presentes, mesa farta e comunhão restrita a 
pessoas de nossas relações mais estreitas. 

Visualizar um mundo de transformações que serão 
reais... novas energias com o poder da transmutação. A 
alquimia que tornará nossas Almas instrumentos de Paz, 
de Luz, de Fraternidade, Esperança e Fé. 

Acreditar em Jesus, o Cristo, é sentirmo-nos capazes de 
ser instrumentos de valorização da Vida, de promover a 
própria evolução e participar do valioso processo desse 
pequeno Ponto Azul na imensidão do Universo. 

Demonstrar alegria pelo verdadeiro presente – Jesus. 
Expressarmos a nossa gratidão e estarmos dispostos a 
promover uma revisão das prioridades em nossas vidas. 
Buscarmos a comemoração do Natal com Jesus em 
nossos corações. 



2 

 

2 

 

Nascimento de Jesus em nós 

Costumamos pensar no nascimento de Jesus como algo 
que só ocorreu há aproximadamente dois mil anos. 

No entanto, seu nascimento representa o momento em 
que o Mestre, o Ser Crístico de há muito entre nós, veio 
ao Planeta para cumprir uma missão oferecida pelo Pai. 

Devemos ter consciência de o nascimento deste Ser 
entre nós exceder os quatro e meio bilhões de anos, 
tempo aproximado que a ciência calcula ter o planeta 
Terra desde sua formação. 

O Ser Crístico, que tomou o nome de Jesus entre nós, o 
Mestre de todos os tempos, tem nascido a cada 
momento em que um de nós deixa que Ele faça parte 
de forma plena em sua vida. 

Precisamos refletir a respeito e tentar verificar se já 
deixamos que Ele nasça em nossos corações. Quem 
sabe até mesmo buscar identificar o momento em 
que Ele passou a realmente fazer parte de nossas 
vidas e valorizar como marco nesse caminho 
espiritual. 
Simbolicamente recebamos mais uma vez o verdadeiro 
presente, Jesus, neste Natal e demonstremos a nossa 
gratidão promovendo a nossa transformação espiritual. 
Lembremo-nos sempre: Jesus é o presente de Natal 
mais perfeito e verdadeiro que nós poderíamos 
imaginar receber em nossas vidas. 

 

Lembrando algumas passagens do Evangelho. 

 “Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.” 
(Jo 14:15) 

Durante alguns dias fiquei refletindo sobre essas 
passagens e ocorreu-me uma percepção sobre o 
significado do nascimento de Jesus para nossas vidas. 

É evidente que falamos de algo que vai além de o fato 
de Ele ser o Espírito de Luz de maior significação para 
todos nós, desde tempos imemoriais. Ele mesmo afirma, 
conforme consta dos Evangelhos: 

Eu sou a fonte da água viva ... João 7:37 e 38 

Eu sou o pão da vida; o que vem a mim jamais terá fome; e o 
que crê em mim jamais terá sede. João 6:35 

Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas 
trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12 

Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo. João 
10:9 

Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua a vida pelas 
ovelhas. João 10:11 

Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que 
morra, viverá. João 11:25 

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai 
senão por mim. João 14:6 

Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e 
eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis 
fazer. João 15:5 

Sabendo que o Pai o enviou e deu a Ele a missão de 
nos conduzir por nossa jornada terrena creio que 
podemos afirmar: 

Jesus é o verdadeiro presente de Natal. 

Há um texto na revista O Reformador, de dezembro de 
1975, cujo título é A Lição do Natal. 

A essência da reflexão oferecida no texto é sobre o 
verdadeiro espírito do Natal e qual a mensagem que traz 
para todos nós. 

A nossa forma de demonstrar a alegria e gratidão pelo 
verdadeiro presente que recebemos do Pai, é estarmos 
dispostos a promover uma revisão das prioridades em 
nossas vidas e buscarmos a comemoração do Natal com 
Jesus em nossos corações. 

Comemorar o Natal com Jesus em nossos corações é 
tentar compreender o que Deus espera de nós e 
encontrar o melhor caminho para corresponder à Sua 
expectativa com relação às nossas vidas. 

Simbolicamente recebamos mais uma vez o verdadeiro 
presente, Jesus, neste Natal. Demonstremos a nossa 
gratidão promovendo a nossa transformação espiritual. 

Lembremo-nos sempre: Jesus é o presente de Natal 
mais perfeito e verdadeiro que nós poderíamos 
imaginar receber em nossas vidas. 
 

Áudio do Estudo - www.eldaevelina.com/evangelho-e-
o-nascimento-de-jesus/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo – Evangelho e o nascimento de 
Jesus 

Deus de amor e bondade, possamos aprender 
a comemorar o Natal com Jesus em nossos 
corações. 
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