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Emanuel 
 

Mateus 1:23  

 
Introdução: existem muitas controvérsias a respeito do nascimento de Jesus. Esse estudo 
não visa discutir ou polemizar a cerca dessa data (se é válida ou não, se foi ou se não foi), mas, 
sobretudo, enfatizar os ensinamentos que o nascimento de Jesus nos trouxe. Afinal de contas, 
sabemos que Jesus nasceu, ainda que a data máxima do cristianismo seja a sua ressurreição e 
não o seu nascimento – porque nascer todos nascem, mas ressuscitar e vencer a morte uma 
vez por todas, só Jesus conseguiu tamanha proeza.  

 
Mateus 1:23 diz que a virgem daria a luz a um filho e Ele seria chamado de Emanuel, que quer 
dizer, Deus conosco. Sabemos que o Salvador ficou conhecido como Jesus, todavia, o nome 
Emanuel foi o que caracterizou toda a sua missão aqui na terra. Verdadeiramente, Ele foi o 
Deus presente entre os homens, o Deus conosco, que deixa toda a sua majestade e glória, a 
fim de criar um novo e vivo caminho que pudesse nos levar de volta ao Pai. 

 
Então, sabendo que, de fato, Jesus nasceu de uma virgem e habitou entre nós, podemos 
perguntar: “Quais as razões que levaram a Deus enviar o seu único Filho a esse mundo, em 
forma humana?” “Quais são os ensinamentos do nascimento de Jesus?” Basicamente, o 
nascimento de Jesus traz para nós quatro ensinamentos: 

 
1. O Testemunho da Verdade – em João 18:37, quando indagado por Pilatos se Ele era rei, 

Jesus diz que para isso nasceu e veio ao mundo, “a fim de dar testemunho da verdade”. Em 
primeiro lugar, o nascimento de Jesus enfatiza o testemunho da verdade. Um mundo iludido 
por Satanás, preso por suas mentiras, amarrado por filosofias que parecem verdadeiras, mas 
que destroem o homem, é visitado pela verdade que liberta. 

 
O nascimento de Jesus desmascara a mentira do diabo. Jesus é a verdade que liberta, que 
desfaz o engano, que traz esperança de uma nova vida para o ser humano. Ao falar dessa 
forma com Pilatos, Jesus está afirmando que a humanidade se distanciou de Deus pela obra do 
engano, mas que o seu nascimento cumpria com o propósito divino de libertar o homem da 
mentira com o testemunho da verdade. Por isso Ele diz em João 14:6 “Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida”. Conhecer Jesus é conhecer a verdade de Deus, e quem conhece a verdade 
de Deus é liberto de todos os argumentos mentirosos de Satanás (“E conhecereis a verdade e a 
verdade vos libertará” – João 8:32). 

 
2. O Serviço – em segundo lugar, o nascimento de Jesus deve despertar em nós a consciência 

de serviço. Em João 13:2-5, a Bíblia diz que Jesus, depois da ceia, começou a lavar os pés dos 
seus discípulos, ensinando que viver é ser útil. Veja o que diz o Senhor em Mateus 20:25-28: 
“Sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridades 
sobre eles. Não é assim entre vós; pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será 
esse o que vos sirva; e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo; tal como o Filho 
do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por 
muitos”. 

 
3. O Propósito – em terceiro lugar, o nascimento de Jesus nos ensina que a vida tem que ter 

propósito, tem que ter meta, tem que ter objetivo. Em João 12:27, Jesus diz: “Agora está 
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angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com 
esse propósito vim para esta hora”.  O que Jesus está dizendo é que o seu sacrifício na cruz foi 
o objetivo principal da sua vida. A finalidade do seu nascimento era a morte na cruz. Não tinha 
sentido pedir ao Pai que o livrasse da cruz, porque a cruz era a meta. Jesus diz que veio “com 
esse propósito”. Veja a palavra “propósito” – Jesus não nasceu sem propósito, não nasceu por 
acaso. Por isso, aprenda essa lição ensinada pelo nascimento de Jesus e não viva sem meta, 
sem propósito, sem objetivo. Um novo ano se aproxima, um novo ciclo de 365 dias para ser 
vivido. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a traçar metas, objetivos que engrandeçam o 
nome do Senhor e faça com que você cresça. 

 
4. O Amor – em quarto lugar, o nascimento de Jesus é uma declaração de amor de Deus aos 

homens. É Deus não medindo esforços, chegando as últimas consequências, dando o que Ele 
tinha de melhor, investindo em pecadores que haviam virado as costas para Ele. Portanto, o 
nascimento de Jesus também nos ensina que a nossa maior vocação é amar as pessoas 
independentemente do que sejam ou fazem. 

 
“Por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. (João 3:16) 

 
 

 


