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MITOS DO NATAL
Natal  é  uma  data  cercada  por  mitos,  lendas  e 
mentiras. Pior de tudo, é uma data em que foi in-

serido, fora do tempo, o nascimento de Jesus Cristo. 
Certamente, ele não nasceu nessa época do ano. Mas 
de tudo, o que é mais verdadeiro a respeito do Natal é 
o fato da vinda de Deus na carne.

O

Os  mitos  poderiam ser  bem resolvidos  com uma 
leve  leitura  do  Novo  Testamento—até  apenas  dos 
quatro evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 
quais contam a história de Jesus na terra.

O que mais preocupa é o que os mitos natalinos di-
zem sobre a religiosidade.

A fé no homem

A fé de hoje, para muitos, é uma produção humana. 
As crenças não têm sua origem, como deveriam ter, 
nas Escrituras Sagradas, mas as pessoas recebem de 
outros os dados da sua fé. Uma fé de segunda mão. A 
fé que depende de padre, papa, pastor, pregador, Au-
toridade religiosa com “A” maíscula, para seu conteú-
do  e  exercício.  O  aviso  é  bem antigo:  “Assim diz  o 
Senhor: ‘Maldito é o homem que confia nos homens, 
que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo 
coração se afasta do Senhor’” (Jeremias 17.5 NVI).

Pois sempre que se deposita no homem a depen-
dência da fé, tal confiança será traída.

Bons e breves sentimentos

O Natal é momento para a expressão dos sentimen-
tos positivos, das expressões ternas, das reuniões fa-
miliares,  dos  abraços  fraternos.  Qualquer  hora  que 
cultiva as atitudes mais finas da humanidade é bem-
vinda.

Quando estas, porém, jazem sobre fundamento fra-
co ou insuficiente, a casa cai  e os sentimentos logo 
passam.  Os  cumprimentos  natalinos  e  do ano novo 
logo cedem lugar à devassidão carnavalesca, na qual 
cada ser humano é objeto sexual para o prazer egoís-
ta. E tudo no mesmo calendário religioso.

Análise profunda

Os mitos do Natal nos convidam a fazer uma análi-
se profunda da nossa fé. A esperança da vida eterna 
depende da verdade do evangelho. Se a nossa verdade 
for mentira, se a nossa luz for trevas, a nossa esperan-
ça será em vão. Como disse Jesus: “se a luz que há em 
vocês não passa de escuridão, então a escuridão que 
há em vocês é enorme” (Mateus 6.23 VFL).

Se deixamos mitos e inverdades entrar numa histó-
ria tão simples como a do nascimento de Jesus, o risco 

é grande que também já entraram em outras partes 
da mensagem da salvação.

A solução: conhecer as Escrituras

Para  quem deseja  se  aproximar  de  Deus,  não  há 
substituto para o conhecimento das Escrituras,  pois 
elas testemunham a respeito de Cristo (João 5.39). Pe-
las Escrituras chega-se à conclusão de que Jesus é o 
Cristo  (Atos  18.28).  Nas  Escrituras  a  mensagem  de 
Deus é acessível, “perto”, na boca e no coração (Roma-
nos 10.8).

Encontramos  nas  Escrituras  o  que  não  se  pode 
achar em outro lugar: “Tudo o que foi escrito anterior-
mente, foi escrito para nos ensinar, para que tenha-
mos esperança. E essa esperança vem da paciência e 
da coragem que as Escritu-
ras  nos  dão”  (Ro-
manos 15.4). São elas 
que “podem dar a sa-
bedoria que o le-
vará  à  salvação  por 
meio da fé em Cristo 
Jesus”  (2  Timóteo 
3.15).

Precisamos 
aprender o gran-
de princípio reli-
gioso:  “Sigam 
somente o que as Escrituras dizem” (1 Coríntios 4.6). 
Por isso, as  Escrituras devem ser lidas nas reuniões 
públicas da igreja (1 Timóteo 4.13).

E não somente em público.

Leia a Bíblia sempre

A  passagem  é  conhecida,  mas  ainda  devemos 
aprender o que ela diz: “Toda a Escritura é inspirada 
por Deus e, por isso, é útil para falar sobre a verdade, 
para repreender os pecadores, para corrigir as faltas e 
para ensinar a maneira certa de viver. E é fazendo uso 
dessa Escritura que o servo de Deus ficará capacitado 
e bem preparado para fazer todo o tipo de boa obra” 
(2 Timóteo 3.16-17).

O cristão respira a palavra de Deus. Ele vive de Bí-
blia aberta. A Bíblia não é mero símbolo, mas a pró-
pria vida.

No  ano  novo,  leiamos  as  Escrituras  Sagradas 
(is.gd/leiamos). Deixemos de lado os mitos do Natal, 
as mentiras da religião. Vivamos a verdadeira fé, que 
depende unicamente de Deus Pai. Que ouve a voz do 
Senhor Jesus. Que caminha com confiança para o lar 
eterno.   — Randal Matheny  VF 



Ajuda ao Japão
Recebemos da igreja na cidade de Mito, no Japão, 

uma carta de agradecimento pela ajuda que a igreja 
em SJCampos enviou para as vítimas do terremoto e 
tsunami que ocorreram no 11/05/11.

A tesoureira escreveu: “Sentimos seu amor e apoio 
desde a tragédia (…) e temos sido fortalecidos. Ho-
nestamente, estamos cansados, mas o Senhor conti-
nua nos animando com as respostas às suas orações 
por paz, conforto, alívio e recuperação”.

Foi  incluído  também um relatório  financeiro  dos 
seis primeiros meses. Resolveram continuar o esforço 
de ajuda por três anos. Para maiores informações, em 
inglês, veja na Internet: is.gd/terremoto

Ajuda à África
Nosso irmão Dan Jenkins disse que uma irmã em 

Cristo, cujos esforços apareceram no MSNBC, tomou a 
iniciativa de fazer e enviar vestidos para meninas no 
Malawi, no continente africano. Até agora, uns 500 
mil vestidos já foram costurados e doados à iniciativa 
dela. Veja a reportagem, em inglês: is.gd/meninas

Oração de dezembro
Convidamos os irmãos a se dedicarem em dezem-

bro ao seguinte pedido: para que semeemos ao Espí-
rito e não à carne, a fim de colhermos a vida eterna. 
Que nossa petição missionária seja para motivar a to-
dos à obediência pelo nosso exemplo de gratidão, hu-
mildade e alegria no Senhor Jesus.  —alcanceweb.com

Leitura bíblica diária
Leiamos 1 Tessalonicenses 4 e 5 e a carta de 2 Tes-

salonicenses, um capítulo por dia, de segunda a sex-
ta.  Com estas  leituras,  termina  o  plano  de  leitura 
para 2011. O mesmo plano de leitura do Novo Testa-
mento par 2012 pode ser encontrado no site do Pro-
jeto Alcance: alcanceweb.com

O site das congregações em inglês
Atualizamos o site das congregações vale-paraiba-

nas em inglês. Verifique:  http://is.gd/igrejas. Por que 
temos um site em inglês? Para os estrangeiros que 
vêm à nossa região de trabalho e procura a igreja do 
Senhor.

Orações pelos irmãos
• Pelos que viajarão durante as férias e feriados.
• Pelos fracos na fé, para que entendam o Caminho 

de Cristo e busquem força no Senhor.
• Por coragem de ensinar a Palavra de Deus e procla-

mar Cristo aos de fora.
• Pela saúde da Paula, Élida, Sr. Odílio, Sr. Benedito, 

D. Carmita, D. Ritinha e Vicki.
• Para que Valéria encontre trabalho.
• Pela procura de local para a igreja joseense.
• Para que façamos planos para a obra de Deus e te-

nhamos, pelo seu poder, força para cumpri-los.

Durante a semana
• Terças, 20h, estudo bíblico na casa da D. Carmita, 

Eugênio de Melo.
• Terças, 20h, estudo bíblico na casa de Ricardo, Tau-

baté (retomando em janeiro).
• Quintas, 20h, leitura bíblica na casa de Randal, Ur-

banova. 3949-1246. (retomando em janeiro)
• Sábados, 19h, estudo bíblico na casa do Sr. Odílio, 

Taubaté. Com Humberto 12-3674-3282.
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Dia do Senhor e os cristãos

Os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana, 
dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles can-
tam para adorar a Deus e incentivar uns aos outros. 
Leituras da Bíblia são feitas. Alguém traz uma men-
sagem  baseada  na  Bíblia.  Os  discípulos  comem  a 
ceia  do Senhor.  Ofertam voluntariamente  dos  seus 
bens. Fazem orações e súplicas a Deus. Tudo se faz 
para agradar ao Senhor, pois ele é a nossa platéia.

Dependendo da congregação, a ordem pode variar 
um pouco, mas todas as igrejas do Senhor praticam 
os mesmos atos de adoração.

Como visitante, você é nosso convidado de honra, 
para conhecer mais por que fazemos tudo isso. Estão 
à sua disposição cursos e estudos oferecidos gratui-
tamente, sem compromisso.
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