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Primeiro, Nascer de Novo Depois, Conhe-
cer as Coisas de Deus.

Antes de compreender as coisas do Espírito, é 
preciso nascer do alto, do Espírito Santo. An-
tes de ter real entendimento das coisas espiri-
tuais, é preciso ser espiritual, ter vida espiritu-

al. Só o Espírito de Deus nos pode fazer espirituais. A Bíblia nos fala 
do Reino de Deus, e só pode ver esse Reino aquele que nasceu de novo, 
nasceu do Espírito, como lemos em João 3:3: “...se. alguém não nascer 
de novo não pode ver o reino de Deus.” Estudar coisas de Deus sem 
ser filho de Deus pela fé em Cristo, é perigoso, pois que pode levar a 
desvios da verdade (Jo.8:32). Primeiro, nascer,  portanto, depois com-
preender, ter real entendimento. É  a seqüência lógica,  óbvia, normal.
É preciso ser capacitado, através do novo nascimento ou da salvação 
em Cristo, para devidamente compreender as coisas de  Deus, entender 
e viver a Igreja e as igrejas de Deus. Importa levar a sério a Igreja e as 
igrejas de Deus. Deus leva a sério a Igreja e as igrejas.
  
Eis o processo da vida, da vida espiritual e eterna: 
Jesus entra em você, e você passa a ser parte da igreja.
Você recebe a Jesus, e isso o torna filho de Deus (Jo. 1:11,12).
Você sabe que é, como “todos”, um pecador  (Rm. 3:23).
Você sabe que sem fé em Jesus Cristo, você está espiritualmente morto 
(Rm. 6:23).
Você entende que aquele que não crê em Deus por Cristo já está julga-
do (Jo. 3:18).
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 Reina por aí em volta de nós, um certo espírito natalino que, se é na-
talino, nada parece ter a ver com Jesus e Seu Espírito. Para qualquer lado 
que olhemos, lá estão os apelos comerciais cheios de brilho e atrativos, 
sempre com o objetivo de levar-nos a gratificar a nós mesmos com a realiza-
ção dos nossos sonhos, e também, se possível, dos sonhos de entes queridos 
e amigos. Nada contra a realização de sonhos, com a aquisição de nossos 
objetos de desejo, se são legítimos e bons. Mas, o que tem isso a ver com 
o nascimento de Jesus, num estábulo, porque nem um quartinho numa 
pensão, José e Maria, conseguiram encontrar, naquele dia, em Belém? 
(Lc. 2:1-7) Será que isso aconteceu assim, só para nos impressionar? Não. 
Aconteceu assim porque isso mostra o lugar que se costuma dar a Jesus, 
quando se dá a Ele algum lugar. Mas, pensando bem, que lugar à altura de 
Jesus teríamos para Lhe oferecer?! Pelo que conhecemos dEle, estará tudo 
bem se abrirmos o nosso coração e, humildemente, O convidarmos a entrar.
 Natal, portanto, não é isso que os comerciais de televisão, ou 
de qualquer outra espécie de marketing ou publicidade nos querem fa-
zer crer que é. Esse não é, certamente, o verdadeiro espírito natalino. 
Para entender isso, basta olhar para o que aqueles pastores de Belém vi-
ram: “... Maria, e José, e o menino deitado na manjedoura (Lc. 2:16)”.
 Natal não é comércio (embora seja uma atividade legítima, porque 
necessária); não é consumismo (tudo o que excede às nossas reais ne-
cessidades, e, geralmente, desconhece as necessidades reais do próximo, 
do irmão). Natal é, ao contrário, o próprio Filho de Deus esvaziando-se 
a si mesmo, e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos 
homens, e [como isso não foi suficiente]*, “humilhou-se a si mesmo, 
sendo obediente até a morte, e morte de cruz”! (Fp. 2:5-8, *intercala-
ção minha). Natal é isto, e disto emana o verdadeiro espírito natalino.

M. Dilce A. Leite

Natal - Parte 02/04Quem pratica iniquidade deve saber que: 
Está separado de Deus (Is. 59:2) e que ao findar esta vida na terra, 
sem Jesus, sem Deus, essa separação se torna eterna: É o Inferno.

A solução para o seu problema espiritual é uma só: 
Creia em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e Soberano Se-
nhor, e tenha nEle, desde agora, a vida eterna (Jo. 3:16; Rm. 10:9-
11; II Tm. 1:12), pois o Único Mediador entre Deus e os homens 
— entre Deus e você  — é Jesus Cristo, Homem (At. 4:12; I Tm. 
2:5).

Você já creu em Cristo? 
Se creu, estão perdoados os seus pecados (Lc. 5:20).
Se você “está em Cristo,” você “é nova criatura” (II Co. 5:17). 
Você foi, “em um só Espírito”, batizado no “corpo” (I Co. 12:13). 
O “corpo” é a igreja (Ef. 1:22,23).
Crendo no Senhor Jesus e sendo salvo (At. 16:31), perdoado, abun-
dantemente vitalizado com vida eterna (I Jo. 2:12; Jo. 6:47), jus-
tificado pelo sangue de Cristo Jesus (Rm. 5:8,9), tendo sido feito 
filho de Deus (Rm. 8:14-16), desfrutando do inseparável compa-
nheirismo de Cristo (Mt. 28:28), e do inconfundível testemunho 
do Espírito Santo (Rm. 8:16), transformado em “nova criatura” 
(II Co. 5:17), sem soberba, porém, humilde (I Pe. 5:5), agradecido 
a Deus (I Ts. 5:18), vivendo em oração (Sl. 5:3), amando, lendo, 
estudando e conhecendo as Escrituras de Deus e o Deus das Escri-
turas (Sl. 119: 97,105; Jó 42:5), estará pronto para aprender muitas 
e fundamentais coisas acerca da vida cristã, e acerca da Igreja e das 
igrejas. 
Ao Senhor nosso Deus demos toda honra e glória por Sua revela-
ção. Amém.

Feliz Natal de Jesus!Continua no próximo informativo...

Espírito Natalino


