


México

O Comitê Diretivo do

Ciemal, sob a presidência

do bispo Paulo Lockmann,

esteve reunido nas instala-

ções do templo histórico da

Igreja em Gante, no Méxi-

co, de 25 a 27 de setembro.

Entre as decisões do encon-

tro, esteve um pedido feito

à Junta de Ministérios Glo-

bais, de um médico missio-

nário para apoio às igrejas

e instituições educativas na

luta contra a Aids e o uso de

drogas. À reunião do Comitê

do Ciemal seguiu-se o En-

contro do Conselho Episco-

pal, que aconteceu nos dias

28 a 30 de setembro e foi pre-

sidido pelo bispo Juan Vera e

pelo pastor Oscar Bolioli.

Durante esse encontro, o Dr.

Michael Rivas, convidado

especial, apresentou uma pa-

lestra sobre “Conflitos da fé”,

permitindo um diálogo pro-

fundo sobre as relações com

outras igrejas, inclusive com

a Católica.

Bolívia

O Programa Jovem em

Missão está organizando para

os dias 6 a 14 de fevereiro de

2007, o Encontro das Regiões

Andina e Cone Sul, em La

Paz, na Bolívia. O objetivo do

encontro é integrar e capaci-

tar a juventude metodista para

a missão e o discipulado. São

esperados 80 participantes, re-

presentando Chile, Argentina,

Brasil, Uruguai, Colômbia,

Equador, Peru, Bolívia e

Paraguai.

CONECTADOS COM O MUNDO

Chile

Cerca de 30 mulheres, lí-

deres do trabalho feminino

metodista, participaram de

um encontro na Patagônia,

promovido por Rosângela

Oliveira, da Junta de Minis-

térios Globais. O evento

contou com Estudo Bíblico

sobre “Missão na Perspecti-

va das Mulheres” e um pai-

nel sobre “Realidade das

Mulheres na Região Pata-

gônica, na Sociedade e na

Igreja”. As participantes as-

sistiram ainda a oficinas so-

bre Equidade de Gênero e

Liderança Participativa.

Essa é a primeira vez que o

encontro é realizado e foi

uma oportunidade para mú-

tuo conhecimento, intercâm-

bio, capacitação e troca de

experiências.

No encerramento, houve
a ministração da
Ceia do Senhor

Integrantes do Comitê Diretivo reunido no México
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Advento (1ª estação)

Período: os quatro domingos que antecedem o
Natal

Cor litúrgica: roxo-lilás, é a cor da temperança, da
expectativa.

Tema básico: esperança presente na caminhada do
povo de Deus na Bíblia, culminando com o
nascimento de Cristo, a nossa esperança.

Símbolos litúrgicos: a coroa do Advento é o mais
conhecido. Usam-se também muitas luzes.
Quatro velas representam os quatro momentos
básicos que antecedem o nascimento de Cristo.
Acender uma vela a cada domingo.

Leituras bíblicas: 1º domingo – Mq 5.2-5;
2º domingo – Is 9.1-7; 3º domingo – Lc 1.26-45;
4º domingo – Jo 1.1-14.

Natal (2ª estação)

Período: que abrange dois domingos

Cor litúrgica: branco, mistura de todas as cores,
síntese de todas as luzes, ou seja, o Cristo que
veio para todos.

Tema básico: o nascimento de Cristo.

Símbolos litúrgicos: estrebaria, luzes, anjos,
crianças, presépios.

Leituras bíblicas: Mt 1.18-25; Lc 2.1-7; Jo 1.1-14.
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vista o Menino do presépio. Em muitos lares sequer é pro-

nunciado o nome de Jesus durante as comemorações.

Ao elaboramos uma Revista especial sobre o Natal, a

intenção é contribuir para que o coração de cada um de

nós possa estar preparado para ceiar com Jesus no próxi-

mo 25 de dezembro. Um artigo de Edson Sardinha (Pági-

na 8) explica melhor a respeito da escolha da data, pelo

Cristianismo, para a celebração do Natal e da estratégia

de promover as Boas-Novas e o ministério de Jesus, abo-

lindo as comemorações pagãs. De autoria do bispo Paulo

Lockmann, um estudo com base nos Evangelhos de

Mateus e Lucas, nos ajuda a entender sob diversos ângu-

los o nascimento de Jesus, que é abordado como “o início

de uma vida e ministério itinerante e sem lugar para recli-

nar a cabeça” (Página 5). Nesse mesmo espírito,

Therezinha Moreira Lopes, membro da Igreja Metodista

em Cavalcante, narra um Natal inesquecível, celebrado

numa ocasião muito especial e marcada por dificuldades

circunstanciais que não impediram a comemoração ao lado

do marido e da filha recém-nascida (Página 11). Tenha

uma boa leitura e um Natal feliz

Nádia Mello – Editora

D e imediato, quando paramos para falar ou escrever

algo sobre o Natal, a primeira sensação que temos

é a de que todas as abordagens possíveis sobre a ocasião já

foram feitas. Por outro lado, se levarmos em conta a explo-

ração comercial em torno da data e o excesso de informa-

ções que chegam sobre o Natal sem a devida valorização

de Jesus como o centro das comemorações, percebemos

que ainda há muito o que esclarecer ao mundo a respeito

do nascimento do menino Jesus. Falar da importância da

chegada do Messias e de toda a mensagem de amor e de

salvação que acompanharam o seu ministério tem sido a

principal missão da Igreja. Mas hoje, quando toda a nossa

sociedade está às voltas com a celebração do Natal, temos

mais do que nunca a oportunidade de enfatizar o seu ver-

dadeiro sentido.

Trazer à memória das pessoas o verdadeiro significado

natalino e o seu caráter espiritual compete mesmo à Igreja.

Muitos comemoram sem a convicção em um Deus vivo, sem

a noção de que Jesus é quem deve estar presente às festas,

sejam elas bem requintadas ou simples e empobrecidas.

Apesar de certa beleza nas renas, no Papai Noel, nos bone-

cos de Neve, nos pinheiros e nas luzes vendidos em comer-

ciais e propagandas alusivas à data, não se pode perder de

BOA DICA

Jesus no centro do Natal
CARTA AOS LEITORES

As Crenças Fundamentais dos Metodistas
Mack B. Stokes
Este livro aborda, em 15 capítulos, os elementos básicos e doutrinários da Igreja. O autor

Mack B. Stokes motiva o leitor a refletir sobre as bases doutrinárias de uma Igreja que é uma

comunidade missionária a serviço do povo, através dos dons e ministérios. É uma obra

pertinente, necessária e dá elementos que ajudam a analisar a prática cristã e manter o

espírito de evangelização da tradição metodista: povo de coração aquecido e de visão

missionária. As Crenças Fundamentais dos Metodistas está disponível para download no

site http://www.metodistavilaisabel.org.br.
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Do Egito a Nazaré:
O Filho do Homem

– o Messias –
não teve onde

reclinar a cabeça

Do Egito a Nazaré:
O Filho do Homem

– o Messias –
não teve onde

reclinar a cabeça

OS EVANGELHOS DA INFÂNCIA DE JESUS

O texto de Mateus 2.13-23, apresen-

tado para estudo neste Natal é de uma

riqueza de detalhes e mensagem im-

ESTUDO E REFLEXÃO

pressionante. Representa uma tradição

exclusiva de Mateus acerca do nasci-

mento de Jesus.

Os relatos do nascimento e da in-

fância de Jesus, encontrados em

Mateus e Lucas, têm sido chamados

de evangelho da infância. São textos

ligados às tradições da Igreja primiti-
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va, mas com lugares e trajetórias bem

diversas.

Enquanto em Mateus há uma abor-

dagem centrada no nascimento de um

Messias Rei, em Lucas a abordagem é

de um Messias Salvador dos povos, in-

clusive dos gentios (cf. Lc 2.30-32).

Por outro lado, em Mateus, há uma

abordagem em que, além do menino,

José, o pai, é a figura fundamental; em

Lucas, Maria, a mãe, é a figura funda-

mental. Isso pode ser percebido clara-

mente. Tais enfoques mostram hori-

zontes histórico-sociológicos diferen-

ciados.

Na verdade, o que os dois evange-

lhos fazem é nos ajudar a perceber, sob

diversos ângulos, o nascimento do

Messias, o qual dá início a uma vida e

ministério itinerante e sem lugar para

reclinar a cabeça.

Quero refletir sobre três elementos

dos relatos: os anjos (haja vista, hoje,

estarem em moda), a fuga para o Egito

e a morte dos inocentes e a itinerância

como estilo de movimento e missão.

OS ANJOS NO QUADRO DO NASCIMENTO

DE JESUS

Nos relatos dos evangelhos de

Mateus e Lucas, são ao todo seis apa-

rições de anjos, sendo que, em Ma-

teus, as aparições são todas a José (cf.

Mt 1.20; 2.13; 2.19), e no estilo de

uma das escolas judaicas do Antigo

Testamento, chamada elohista, onde

as aparições de anjos ocorrem predo-

minantemente em sonhos. Em Lucas,

as aparições se dão no templo, a

Zacarias, pai de João Batista, em seu

turno de sacerdote, anunciando o nas-

cimento de João Batista como um

profeta que seria grande em Israel, e

a quem caberia a função de precursor

do Messias. A outra aparição se dá a

Maria, anunciando o nascimento de

Jesus, afirmando que Ele reinaria para

sempre e que seria Filho do Deus

Altíssimo. Aqui, há a ênfase na con-

cepção virginal pelo Espírito Santo,

à semelhança de Mateus, mas como

revelação a Maria e não a José. Os

anjos aparecem aos pastores nas cam-

pinas de Belém; um anúncio ao povo

humilde, que ansiava pela vinda do

Messias. O anúncio aqui é acompa-

nhado de uma multidão da milícia

celestial que louvava a Deus. Há um

evidente caráter apocalíptico nesta úl-

tima aparição; o quadro da visão dos

pastores em Lucas é semelhante à vi-

são de Isaías 6.1-8, ou a algumas das

visões de João no Apocalipse.

A visão de anjos na Bíblia é sem-

pre uma forma de Epifania, que quer

dizer o divino, o celestial, intervindo

na história e na vida humana para dar

uma mensagem direta e inques-

tionável, ou para providenciar livra-

mento. Nós, metodistas, cremos,

como João Wesley, na existência de

anjos, mas a ação deles é predomi-

nantemente invisível, conforme nos

ensina a Bíblia. Não podemos aceitar

as vulgarizações de grupos esotéricos,

que manipulam e inventam infinida-

de de coisas sobre anjos; nem tam-

pouco as pessoas demasiadamente

místicas que afirmam ver anjos por

toda parte. O perigo desses dois gru-

pos de pessoas é que, se damos cré-

dito, elas, em nome de anjos, podem

afirmar qualquer doutrina, pois, afi-

nal, procederia dos anjos. Sempre é

bom lembrar as advertências de Pau-

lo aos Coríntios: “E não é de admi-

rar; porque o próprio Satanás se trans-

forma em anjo de luz.” (2Co 11.14).

Ou ainda a séria advertência de Pau-

lo aos cristãos da Galácia: “Mas, ain-

da que nós ou mesmo um anjo vindo

do céu vos pregue evangelho que vá

além do que temos pregado, seja aná-

tema.” (Gl 1.8). Com essas advertên-

cias, não queremos pregar descrença

na existência dos anjos de Deus, mas

recolocá-la no contexto bíblico, onde

há aparições inusitadas, extempo-

râneas, enfim, o extraordinário de

Deus, o epifânico, algo especial e so-

brenatural; nunca o corriqueiro e o

vulgar. A mensagem do anjo, proce-

dente de Deus, seja por meio de vi-

são, sonho ou aparição, sempre é con-

firmadora e orientadora da revelação

já dada na Bíblia e na Revelação de

Deus em Jesus Cristo, também já des-

crita na Bíblia; portanto confirma o

já revelado, nada a mais para ser re-

velado para a salvação.

A FUGA PARA O EGITO

A mensagem do anjo a José foi: sai

e foge para o Egito, pois Herodes quer
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matar o menino. O texto diz que José

obedeceu prontamente à mensagem.

Egito era o país clássico do refúgio

político por ser província romana. Ha-

via ali muitos judeus, colônias crescen-

tes e que costumavam dar refúgio e

socorro aos seus conterrâneos. Diver-

sos autores enumeram longa lista de

cidades egípcias onde havia colônias

judaicas.

Aqui, devemos sublinhar a infi-

nidade de semelhanças com tradições

do Antigo Testamento, as quais in-

fluenciaram definitivamente o rela-

to, o que não põe em discussão, ne-

cessariamente, a historicidade dos

fatos, mas, sim, que a Igreja de

Mateus recolheu o máximo possível

de relatos sobre Jesus que pudessem

ser vinculados às tradições do Anti-

go Testamento, que falassem da Sal-

vação de Deus e da promessa do

Messias, com o visível objetivo de

anunciar aos judeus que Jesus era o

Messias esperado.

Há evidentes relações entre o re-

lato de Mateus e os relatos que en-

volvem o Êxodo. Isso nos mostra que

a história do texto é iluminada pela

vida do povo nos relatos do Êxodo, e

ilumina a vida da igreja de Mateus,

também perseguida. A perseguição de

Moisés, a morte dos filhos dos judeus

por ocasião do nascimento de Moisés,

tem um correspondente na ordem de

Herodes para a matança das crianças

de Israel no tempo do nascimento de

Jesus.

mento dos sem-terra, já que os sem-

teto vemos todos os dias.

Algumas vezes vejo-os andando

em grupos, e em meio ao grupo sem-

pre há mulheres com crianças no colo.

Fico quebrantado, sinto-me mal, im-

potente. É como se estivesse vendo

Maria com o menino Jesus no colo,

caminhando para o Egito. Nós nos

afirmamos itinerantes, mas na maio-

ria das vezes evitamos que os nossos

caminhos se confundam com os dos

sem teto, sem terra, dos imigrantes

exilados em sua própria terra.

A máxima da missão iniciada em

Belém é a celebração da desins-

talação, “... não havia lugar na hos-

pedaria ...” (Lc 2.7); “... o filho do

Homem não tem onde reclinar a ca-

beça ...” (Lc 9.58), e não teve sepul-

tura sua, pois era cedida de um ami-

go de José de Arimatéia (cf. Mc 15.

43-46). Sublinho isto, não para que

mudemos de residência, mas para que

andemos mais junto do povo que so-

fre e geme, do qual fez parte José,

Maria e Jesus. Caminhar com eles é

celebrar um Natal no caminho do

Messias. Amém!

A MORTE DOS INOCENTES –

AS CRIANÇAS

Em meio ao sofrimento da morte

dos meninos, do exílio, há um sinal de

esperança. Não é à toa que o exílio do

menino Jesus e o choro das mães em

Belém são relacionados, no uso da pro-

fecia de Jeremias (31.15), com o choro

das mães no exílio em Babilônia, usan-

do a imagem simbólica de Raquel como

a mãe de Israel, inclusive porque, se-

gundo a tradição, ela foi sepultada em

Belém. “Em Ramá se ouviu uma voz,

lamentação, choro e grande pranto:

Raquel chorando os seus filhos, e não

querendo ser consolada, porque já não

existem”. O uso do texto de Jeremias

nos aponta a certeza de que Deus traria

de volta do exílio; o tempo da opressão

seria substituído pelo tempo de liberta-

ção; essa era a mensagem desse texto

de Jeremias.

O drama de José, de Maria e do

menino Jesus é o drama do migrante

nordestino no Brasil, exilado em sua

própria terra; era o drama da comuni-

dade de Mateus vivendo no sul da Síria.

Desse mesmo jeito, como migrantes,

vendo a morte dos inocentes, seguem

caminhando os pobres em nossa Amé-

rica Latina, em especial as crianças que

nas ruas são vítimas de todo tipo de vi-

olência. Até quando, irmãos e irmãs?

DO MENINO AO SALVADOR:

A CAMINHADA CONTINUA

Hoje quando ando nas estradas do

interior do Brasil, observo acampa-
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Por que celebramos o Natal
no dia 25 de dezembro?

Por que celebramos o Natal
no dia 25 de dezembro?

O Cristianismo tem uma mensagem

a ser compartilhada, mensagem de Boas

Novas para todos os povos (Lc 2.10).

Apesar da Teologia de Missões ser re-

cente em sua formulação metodológica-

sistemática, o ardor missionário já era

presente nos primeiros passos da Igre-

ja Cristã. A igreja cresceu porque in-

vestiu em missões. A inculturação,

como prática missionária, nunca foi

vista como uma paganização dos valo-

res cristãos, mas como método de co-

municação do evangelho. Isso foi pra-

ticado por Paulo (1 Co 9.19-23). Cris-

to havia confiado à igreja uma mensa-

gem que precisava ser levada a todos

os povos. Após a ressurreição, esta foi

sua preocupação e comissionamento

(cf. Mt.28. 19).

A mensagem missionária está estri-

tamente relacionada com o indivíduo e

Pr. Edson Cortasio Sardinha, pastor da Igreja Metodista em Castrioto

MISSÕES
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com a sua cultura. Conhecer a cultura

e se expressar na mesma produz pon-

tes intermináveis que promovem a co-

municação do evangelho.

O esforço missionário da Igreja até

o quarto século foi conquistar o mun-

do para Cristo. Nessa prática estavam

também sendo trabalhadas duas tarefas

importantes: guerrear contra o paganis-

mo e discipular os novos convertidos.

A estratégia para isso foi substituir al-

gumas comemorações pagãs, e, na mes-

ma data, promover as Boas-Novas e o

ministério de Cristo. Isso fica claro

quando analisamos as festas do Natal e

da Epifania.

A INTRODUÇÃO DO NATAL

A data do 25 do dezembro foi fixa-

da pelos pagãos para celebrar o nasci-

mento do sol Natalis solis invicti. Os

pagãos só começaram a celebrar essa

data no ano 274 d.C. Nesse período, a

igreja estava passando pelos seus últi-

mos e terríveis dias de perseguição. O

paganismo estava ainda forte, e esta foi

uma estratégia para apagar as raízes do

Cristianismo e formar raízes religiosas

nos pagãos.

Em 336 d.C, 62 anos depois, a Igre-

ja de Roma incluiu no calendário

Filocaliano a celebração do Natal Cris-

tão no dia 25 de dezembro. Como o

Edito do Tolerância de Constantino em

313 d.C., que deu liberdade religiosa

aos cristãos, abriu as portas para a

evangelização, a Igreja procurou diver-

sas estratégias, dentro de sua limitação,

para colocar Jesus como o Soberano das

Nações, o Deus encarnado.

Como a provocação de 274 d.C.

deu certo para o lado dos pagãos, ago-

ra a igreja, gozando de liberdade, toma

posse da data e proclama Jesus Cristo

o Sol da Justiça, baseado em

Malaquias 4.2. Na oratória de implan-

tação do Evangelho, a frase era: “Va-

mos celebrar o Nascimento do nosso

Rei no dia 25 de dezembro. O deus Sol

está destronado”.

Além de ser uma afronta ao paga-

nismo, foi uma estratégia para colocar

Jesus no centro da vida social e derru-

bar os sentimentos religiosos antigos do

novo convertido. Essa prática não sig-

nificou uma paganização do Cristianis-

mo como alguns desejam afirmar.

A ORIGEM DA EPIFANIA

Antes, porém de ser celebrado o 25

do dezembro como o dia do Natal, os

cristãos do fim do segundo século, já

celebravam a Epifania, festa realizada

no dia 6 de janeiro. Já nessa época a

estratégia era missionária e

transcultural.

No Oriente, o dia 6 de janeiro esta-

va ligado ao nascimento virginal de

Aion/Dionísio (segundo Epifânio) e

com diversas outras lendas de epifania

nas quais os deuses se manifestavam

aos seres humanos. Plínio discorre a

respeito dos modos como Dionísio re-

velava a sua presença naquele dia,

transformando água em fontes e fontes

em vinho (Natural History).

Os cristãos, nessa época, persegui-

dos pelos romanos, tiveram a estraté-

gia de celebrar, na mesma data, a

epifania de Jesus (Manifestação de Je-

sus). Para confrontar os poderes das tre-

vas, elegeram essa data como especial

no calendário da Igreja. Nessa festa

pregavam o nascimento virginal de

Cristo, a visita dos magos a Jesus e seu

milagre de transformar a água em vi-

nho em Caná da Galiléia. Nessa cele-

bração, segundo Jerônimo que morou

24 anos em Belém, o batismo era o con-

teúdo principal.

Muitos estudiosos vêem na Epifania

uma cristianização da festa dos Taber-

náculos. As duas celebrações incluíam

“
O Natal do passado,
além do significado

litúrgico do
nascimento de Jesus

e da festa tinha
o significado de

oposição à idolatria
e o anúncio da nova

vida em Cristo,
o verdadeiro
Sol da Justiça

”



10
Fé&Nexo

a vigília durante a noite toda, a ilumina-

ção de círios e a procissão das luzes, as

águas da vida, os ramos de palmeiras e

alusões ao matrimônio. Essa prática de

cristianizar festas judaicas, comuns em

algumas seitas do passado, tem reapare-

cido na atualidade, em algumas igrejas

evangélicas, com o intuito de enraizar

suas práticas litúrgicas na Bíblia, prin-

cipalmente no Antigo testamento, depre-

ciando assim as festas cristãs.

AS FESTAS CRISTÃS

Tanto o Natal quanto a Epifania fo-

ram praticados pelos cristãos para subs-

tituir, a partir de uma visão missionária,

os festivais pagãos relacionados com o

solstício de inverno no Ocidente no dia

25 de dezembro, e no Oriente, em

Alexandria, no dia 6 de janeiro. Ambas

as festas tornaram-se mais freqüentes

no século quarto.

No ano 386 d.C, a festa do Natal já

havia sido introduzida em Antioquia.

Crisóstomo foi um grande estrategista

para que essa data fizesse parte do ca-

lendário da Igreja. Como homem de

Deus, Crisóstomo observou a oportu-

nidade missionária que a data do Natal

poderia favorecer. O Sol da Justiça, Je-

sus Cristo, nasceu para derrotar o deus

solístico. A estratégia era mostrar que

a fé no Deus encarnado era um a fé

poderosa.

Os grandes teólogos e pregadores

capadócios Gregório de Nissa e

Gregório de Nazianzeno, respectiva-

mente nos anos 370 e 380, escreveram

sobre a importância dessa data e usa-

ram os temas do Natal e da Epifania

para resistir aos arianos que não criam

na divindade do Jesus.

DEZEMBRO: INADEQUADO?

Hoje o Natal já não traz essa baga-

gem apologética e missionária da Igre-

ja Antiga. A festa na atualidade tem

duas vertentes: uma mundana e outra

cristã. O mundo celebra o Natal da

glutonaria, da embriaguez, do comér-

cio e, principalmente, colocou a figura

do Papai Noel para substituir a figura

do bebê e da manjedoura.

A Igreja, por outro lado, celebra o

Natal de Jesus. Corais se preparam para

cantar a história de Jesus. As crianças

treinam suas peças teatrais. O culto de

Natal celebra a herança da vida abun-

dante do Cristo. Os símbolos são mui-

tos e difíceis de serem catalogados.

Hoje o Natal é a celebração do nasci-

mento do Menino Deus. É para nós uma

data festiva e alegre, rica de símbolos e

adereços. É uma oportunidade para pre-

sentear quem amamos e comemorar o

aniversário de Jesus.

Alguns alegam que o mês de de-

zembro é muito inadequado para o nas-

cimento do Jesus. Alguns estudos co-

locam o nascimento de Jesus nos me-

ses do abril ou maio. Mas Leon L.

Morris não vê dessa forma. Ele diz que

os pastores que estavam no campo

pastoreando seus rebanhos estavam

cuidando deles para os sacrifícios do

Templo. Os rebanhos deviam ser guar-

dados somente no ermo, segundo as tra-

dições rabínicas da Mishna e do Tal

mude. Uma regra rabínica estipulava

que qualquer animal achado entre Je-

rusalém e um lugar perto de Belém de-

veria ser considerado uma vítima

sacrificial. A mesma regra encontrada

na Mishna fala de achar ofertas para a

Páscoa dentro de trinta dias antes da-

quela festa, isto é, em fevereiro. Morris

conclui dizendo: “Visto que os reba-

nhos podem, portanto, estar nos cam-

pos no inverno, a data tradicional para

o nascimento de Jesus, 25 de dezem-

bro, não está excluída” (Lucas. Intro-

dução e comentário. Vida Nova).

OPORTUNIDADE MISSIONÁRIA

O Natal do passado, além do signi-

ficado litúrgico do nascimento de Je-

sus e da festa tinha o significado de

oposição à idolatria e o anúncio da nova

vida em Cristo, o verdadeiro Sol da

Justiça.

Que possamos reler o Natal e

redescobrir a grande oportunidade

missionária que essa data nos favore-

ce. Reunamos nossa família diante da

árvore do Natal, símbolo criado pelo

reformador Martinho Lutero, e celebre-

mos o dia 25 do dezembro com entusi-

asmo e vida, aproveitando para pregar

o Evangelho da Reconciliação.

Celebremos o nascimento do Jesus

com alegria e festa.

Celebremos o nosso Sol da justica!

Publicado no AVANTE
de dezembro de 2000
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CONTEXTO

que nos unira se completara com

a chegada de nossa primeira fi-

lhinha. O projeto em torno do

qual vínhamos trabalhando to-

mou ainda mais urgência. Des-

de que nos casamos os nossos

planos e economias tinham um

só objetivo: construir algo que

fosse nosso, ainda que modesto. Tijolo

por tijolo foi motivo de oração e gratidão

à medida que iam sendo colocados e for-

mavam-se as paredes. O local onde haví-

amos comprado o terreno era um bairro

novo, com casas espaçadas, pouco comér-

cio e ruas sem asfalto. Nós mesmos ide-

alizamos, dentro do nosso magro orça-

mento, que construiríamos sala, cozinha

e banheiro cobertos com telhado.

O contrato de aluguel da casa onde

morávamos terminava em dezembro.

Planejamos a mudança para o dia 20. Já

tínhamos a promessa de um amigo ca-

minhoneiro que nos faria um preço bem

favorável e realizaria a mudança assim

que aliviasse um pouco os seus compro-

missos.

Colocamos os nossos pertences em

caixas e tomamos as providências para

vivermos o primeiro Natal na nossa casa

nova. Compramos presentes simples,

uma pequena árvore cheia de bolas e

luzes que encheria os olhinhos de nossa

filha de curiosidade, algo diferente para

colocarmos a mesa,  roupa nova, etc.

Mas a mudança não pôde ser feita no

dia 20, já que nosso amigo só estaria li-

Natal Inesquecível
Therezinha Moreira Lopes – Igreja Metodista em Cavalcante

vre no dia 24 de dezembro.

No dia estabelecido para mudança, eu

e meu marido colocamos tudo no cami-

nhão e após o almoço rumamos para o

nosso destino. Estava muito calor e ao

longe já se percebia nuvens escuras, pe-

sadas, que anunciavam um temporal. E a

chuva veio e nos pegou na metade do ca-

minho. Por precaução, paramos em um

posto e ali ficamos espantados com os

relâmpagos que cortavam o céu em vári-

as direções. Em meus braços nossa filhi-

nha dormia protegida pelas nossas ora-

ções. Já ao entardecer, prosseguimos vi-

agem. A estrada se tornara lamacenta e o

motorista tinha dificuldades para dirigir.

Quando, enfim, chegamos, já era noite e

para nossa surpresa não havia luz no bair-

ro. O pára-raios não suportou as descar-

gas elétricas. Assim, tateando no escuro,

entramos em nossa casa. Os móveis es-

tavam desarmados, as caixas espalhadas

pelo chão, um grande cansaço nos pegou.

Acomodamos nossa filha no colchão, nos

sentamos e agrademos a Deus por termos

chegado em segurança. Não havia meio

de lermos a Palavra de Deus por causa

da escuridão. Buscamos, então, em nos-

sa memória as passagens bíblicas

que estavam gravadas em nos-

sos corações: “O anjo anunciou

à Maria: Salve agraciada; o Se-

nhor é contigo. Bendita és tu

entre as mulheres. Eis que con-

ceberás e darás a luz a um filho

a quem chamarás pelo nome de

Jesus.” Quase sussurrando, nós

repetíamos as profecias: “Ele

será Maravilhoso, Conselheiro, Deus

Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da

Paz”.

Naquela ocasião meu marido disse:

“Nós estamos nesta noite revivendo o

nascimento do Nosso Salvador numa

situação estranha, mas felizes porque

entendemos que para festejar o Natal não

precisamos de luzes, porque Jesus é a

própria luz do mundo, nem de comidas,

pois Ele é o pão da vida, nem tão pouco

de música, porque a Palavra de Deus é

música para nossos ouvidos, nem mes-

mo de presentes, porque Ele é o maior

presente de Deus enviado ao mundo para

nos trazer reconciliação, salvação e ale-

gria!”. Louvemos a Deus, dissemos jun-

tos. Lanchamos e dormimos em paz ou-

vindo o mais belo coral dos céus can-

tando só para nós: “Noite de paz, noite

de amor, tudo dorme em derredor...”

Pegamos no sono, mas nossa fé con-

tinuou acesa dentro de nós. Não impor-

tam as circunstâncias que temos que en-

frentar, porque Jesus Nasceu e com Ele

nós somos mais que vencedores! Este

Natal realmente foi diferente e inesque-

cível!

ramos jovens, cheios de

vigor e esperança. O amorÉ

Muito tempo depois, um Natal com toda a família na
Igreja Metodista em Cavalcante e uma fé ainda viva

Arquivo pessoal
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O

Comemorações Natalinas
Mateus Esteves dos Santos*

e organizador de festas entre o seu povo.

Como exemplos, cito algumas: a Pás-

coa (Levítico 23:5), Pentecostes (Êxodo

23:16; 34:22), Tabernáculos ou Colhei-

tas (Êxodo 23:16), o Dia das Trombe-

tas (Levítico 23:24) e Purim (Ester

9:16-32). Ele também criou os grandes

memoriais, com objetivo de passar as

grandes celebrações para as futuras ge-

rações.

A maioria dessas festas apontava

para um grande acontecimento dentro

dos planos eternos do Criador absoluto

de todas as coisas – o Nascimento do

Senhor Jesus. Acredito que os que cre-

ram nas promessas vetero-testamentá-

rias aguardavam que o acontecimento

inédito na história se faria acompanhar

de uma grande festa.

Conforme o relato em Lucas capí-

tulo 2, percebemos que Deus mesmo

preparou a grande festa. Enquanto seu

Filho nascia sem qualquer regalia e

merecidas honras, Deus deslocou dos

céus seus mensageiros especiais para

celebrarem a festa.

Um anjo foi destacado (versículo 9)

para avisar aos pastores nos campos que

a festa já havia começado. Enquanto

esse mensageiro especial lhes passava

orientações específicas, a

glória do Senhor os cer-

cou de resplendor. Dá

para imaginar o cená-

rio?

Só isso bastaria

para que se

criasse a tra-

dição de come-

morar o Natal, mas

Deus não parou aí. O

versículo 13 acrescenta

que, no mesmo instante,

apareceu com o anjo uma

multidão dos exércitos

celestiais louvando a Deus.

Será que esse número tão

grande de anjos não tinha ou-

tras tarefas para fazer? Claro

que sim, eles estão sempre cum-

prindo ordens do Senhor.

É que naquele momento ímpar,

quando o projeto da revelação pro-

gressiva de Deus chegava ao seu ápi-

ce, a missão prioritária que Deus deu

a eles era comemorar, em alto nível e

estilo, o nascimento do Filho de Deus

na terra.

Dizer que a comemoração natalina

não tem base bíblica é confessar gran-

de desconhecimento da Palavra. Admi-

tir que há deturpações hoje, tanto no

lho para o Velho Testamento e

me deparo com um Deus alegre

ESPAÇO ABERTO

mundo como na igreja, é justo; corrigi-

las, é sábio e necessário. Mas não po-

demos, por isso, deixar de celebrar o

Natal.

Que o Senhor ilumine suas igrejas

para comemorações natalinas dignas do

Cristo que mereceu, no seu nascimen-

to, um mensageiro angelical e um imen-

so coral de vozes celestiais num cená-

rio pintado com a glória e o resplendor

de Deus. Amém.

*pastor da III Igreja Batista em Brasília
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ano, percebemos que o consumo é in-

tenso, especialmente nas lojas com

promoções “imperdíveis”, como algu-

mas pessoas dizem. Mas na maioria

das vezes são muito mais armadilhas,

para que aumentemos nossas dívidas

ou entremos em compromissos finan-

ceiros que seriam dispensáveis e

comprometeriam nosso orça-

mento doméstico nas coisas

essenciais. Isso é Natal?

Uma mensagem de Natal
Pastor Marcos Torres*

Onde está o Aniversariante cujo ani-

versário comemoramos?

Durante o primeiro Natal, homens

sábios do Oriente vieram à cidade de

Belém em busca do Cristo recém-nas-

cido. Eles estavam procurando por

Aquele que é o Salvador do mundo.

Hoje, se formos procurar por Jesus nas

casas e ruas de nossas cidades, será que

o encontraremos?

Há dois tipos de Natal:  um é o

Natal comercial, cercado por exa-

geros em compras, alimentos

e bebidas. O outro,  que de-

vemos celebrar, é o nas-

cimento de Jesus Cristo.

E nquanto caminhamos pelos

Malls, nesta época de final de

Nos tempos atuais, precisamos anun-

ciar a sua volta e a possibilidade de

Elenascer a cada dia em nossas casas.

Natal também é fazer discipulado,

levar o nascimento de Jesus a outras

pessoas e famílias, demonstrando o

amor, a alegria, a esperança e a paz exis-

tentes nessa mensagem.

Natal é a demonstração do amor de

Deus: “Eis que vos trago uma boa no-

tícia, que será para toda a humanidade.

É que hoje na cidade de Davi, nasceu o

Salvador que é Cristo o Senhor” (Lucas

2.10-11). Ofereça Jesus às pessoas. Fe-

liz Natal.

*Pastor em Harrison, New Jersey, EUA
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Maria de Nazaré: mulher,
mãe e Bem-Aventurada

Reverendo Hera1do Costa*

HISTÓRIA VIVA

que muitos não desejavam era preciso

trovas e versos. Hoje, fazendo uso do

senso comum, diríamos que alguns ain-

da têm dificuldades para compreender

determinados assuntos. “Maria de

Nazaré” é um deles.

Não serei fundamentalista ou dog-

mático, mas serei próximo de alguma

coisa menos complexa para falar de

uma mulher simples e magnífica cha-

mada por Deus e que a Ele se entregou

completamente.

Maria de Nazaré foi aquela a quem

o Senhor chamou, e se fez a mãe de

Jesus de Nazaré.  Tudo que a Bíblia en-

sina sobre Maria de Nazaré é sinônimo

de missão. Assim, compartilho com

você, leitor, a experiência narrada no

livro de Atos, Capítulo 2.

Maria de Nazaré era uma adolescen-

te entre 12 e 15 anos. Desposada com

o varão José, foi contemplada pelo Se-

nhor Deus, através de um anjo

anunciador, a quem respondeu em for-

ma de cântico: “A minha alma engran-

dece ao Senhor, o meu espírito exulta

em Deus meu salvador”! E não haveria

mesmo outra forma de aquela menina-

mulher responder ao chamado do Se-

nhor, sendo ela uma entre poucas de sua

época que, como mulher israelita, co-

nhecia as tradições e as leis de seu povo,

conforme Ex 40.4ss.

Na época de Maria de Nazaré, o

povo de Israel vivia entre ser iconólatra

e ao mesmo tempo iconoclasta; ora

adoradores de imagens, ora rejeitando-

as. Deus em sua magnífica forma de

amor e graça, no entanto, os contem-

plava, com a sua misericórdia e em

amor, sendo um sinal desse amor, per-

mitir-lhes o semel ( a arca ). Mas o povo

não estava satisfeito apenas com a arca

e desejava mais, muito mais. E é assim

que chegamos aos nossos dias, onde

muitas e múltiplas são as imagens e/ou

objetos de adoração, tais como relíqui-

as, fitas, e tantas outras formas de

quinquilharia religiosa; tudo isso, sufi-

cientemente rejeitados por todos os ho-

mens e mulheres que verdadeiramente

amam ao Senhor Deus Altíssimo.

Em torno de Maria de Nazaré, se

forma uma teologia a partir das diver-

gências entre Nestório, bispo de Cons-

Houve um tempo não muito dis-

tante em que para falar daquilo
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tantinopla e o patriarca de Alexandria,

Cirilo. Divergiam quanto à maternida-

de divina. Nestório, com clareza, pre-

gava que Maria de Nazaré fora apenas

a mãe de Jesus de Nazaré. Já Cirilo,

desconsoladamente, pregava que ela

era a divindade humana e divina por-

que seria a mãe de Deus. As divergên-

cias, por ordem do imperador Teo-

dósio, foram encaminhadas à Roma,

que convocou um Concílio para a ci-

dade de Éfeso, realizado no dia 22 de

julho do ano 431. Nesse Concílio foi

declarado que Nestório e Cirilio seri-

am desterrados.

COMO SURGIU A MARIOLOGIA

Com o tempo Cirilo seria anistiado

e Nestório exilado em monastério no

deserto da Líbia, onde mais adiante fun-

daria uma ordem religiosa e uma igreja

própria, que se espalhou pelo leste da

China, Índia, Malásia, Paquistão,

Chipre, Irã e imigrou mais adiante para

os Estados Unidos da América.

Após as decisões daquele concilio,

o papa Sisto III, bispo de Roma, de-

terminou que fosse fixado na cidade

das Rosas uma série de mosaicos com

motivos marianos. Tal iniciativa esta-

beleceria entre os romanos um culto a

Maria de Nazaré, o qual foi sucessi-

vamente ratificado por diversos outros

concílios, entre os quais Caledônia

451, Laternense de 646, e Niceno II.

O ápice do conclave possivelmente foi

declarado no ano 1854, quando Pio IX

institui o dogma da imaculada Concei-

ção, ou possivelmente no ano de 1950,

quando se decretou uma fé perene em

Maria de Nazaré, chegando-se a de-

clarar expressamente a sua assunção

aos céus em corpo e alma.

Houve um tempo na Roma antiga

onde a tradição por escritos e desenhos

em catacumbas e túmulos era bastante

comum. Entre essas manifestações, des-

tacamos ainda o culto aos deuses. Pode-

mos citar as deusas Diana, Vesta e Ceres.

Naquela época o povo adorava e

venerava os seus deuses prestando-lhes

festas magníficas, as quais transforma-

vam-se todas em grandes acontecimen-

tos populares. As tradições do Natal

vêm de uma dessas festas pagãs. O

povo em cortejo se ornamentava com

flores e faziam o mesmo com os seus

animais, os quais ainda eram cobertos

de quinquilharias e percorriam cidades.

Também era destaque o cortejo de mo-

ças, todas virgens, que desfilavam pela

cidade. Eram conhecidas com as

Vestálias e essas divinas seguiam a

padiola da divindade.

Embora esse histórico cultural não

possa ser associado à tradição cristã, de

uma forma histórica está associado ao

culto mariológico. E justamente nesse

aspecto está a dificuldade do povo de

Deus em assimilar Maria de Nazaré.

O VALOR DE MARIA COMO MULHER E

MISSIONÁRIA

No entanto, mesmo contra todos

esses pensamentos, mas com pruden-

tes reservas para não aguçar polêmicas

desnecessárias, nós metodistas não po-

demos desprezar os ensinamentos do

Senhor. E, dentro do possível, buscar

esclarecimentos conforme nos lembra

o profeta Oséias, quando ensina que o

conhecimento nos é dado e que não

devemos desprezá-lo sob pena de ser-

mos desprezados pelo Senhor. Maria de

Nazaré, mãe de Jesus de Nazaré, como

mulher santa, foi justamente uma das

primeiras e quem sabe a mais influente

mulher missionária de que se tem notí-

cia na Bíblia! Não apenas devido ao

relato do livro de Atos, por sua partici-

pação na experiência do dia de Pente-

costes, mas também pelo exercício

completo da missão conforme os Evan-

gelhos, no pregar de porta em porta

conforme está em João e Lucas. Nes-

ses livros  temos as experiências vivi-

das por Maria de Nazaré, desde as ce-

rimônias de Caná da Galiléia, onde sua

presença aparece como sinal do seu

amor por Jesus, conforme Jo 2.

Essa relação se perpetua na forma

de Mc 12.49, em todo o ministério de

Jesus até a cruz, onde entrega a sua vida

por nós.

John Wesley comentando os livros

do Novo Testamento em Explanatory

Notes Upoun the New Testament diz

que Maria de Nazaré, sem dúvida, re-

gozijou-se no Senhor. Eu me permito

concluir que a sua fé no Deus vivo, a

sua lealdade ao Senhor e a sua vida

impar lhe fez chamar-se Bem-Aven-

turada.

*Pastor da Igreja Metodista em Pacheco

.
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