Ele Veio até Nós
Nós não sabemos exatamente quando Jesus
nasceu. Alguns estudiosos dizem que foi na
primavera, outros que foi no outono. Mas ninguém
sabe ao certo o dia que Ele nasceu.
As pessoas só começaram mesmo a comemorar
o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro por
volta do ano 350 d.C. E levou centenas de anos
até o Natal ser aceito por toda parte pelos cristãos
como a comemoração do nascimento de Jesus.
À medida que as pessoas em todo o Império
Romano foram se convertendo à fé cristã, muitas
de suas tradições foram incorporadas ao feriado
do Natal.
Ao ler um pouco sobre a história do Natal e a
origem das várias tradições natalinas, fiquei com
uma impressão totalmente diferente. Para mim,
é uma demonstração de uma das verdades
mais fundamentais sobre Jesus: Jesus vai ao seu
encontro onde você estiver.
Jesus entende a grande variedade de culturas e
origens, e em vez de exigir que as pessoas deixem
tudo que conhecem e gostam de lado, Ele tornaSe uma parte do seu mundo. Jesus simplesmente
quer ser parte da sua vida, e fará o que for preciso
para alcançar você.

Jesus vai ao seu encontro onde você
estiver. Ele não cria uma grande curva de
aprendizado para poder ser alcançado. Ele
não requer que você mude antes de aceitar
você. Não espera que chegue até um certo
nível de perfeição para poder receber você.
Tudo o que você precisa fazer é receber o
Seu amor, e Ele fará o resto. Ele satisfaz as suas
necessidades e faz com que seja fácil para
você amá-lO e entendê-lO.
Quando li sobre a vida de Jesus, foi
interessante ver como Ele Se adaptou para
satisfazer as necessidades de cada pessoa
com quem teve contato. Quando estava
com Nicodemos—um membro intelectual do
alto escalão do clero do templo—, Jesus falou
com ele de maneiras que aguçaram seu
interesse e desafiaram seu intelecto.2 Quando
Jesus estava com as crianças, Ele as pegava
no colo e conversava com elas.3 Quando
estava com o publicanos e pecadores, ia
até a casa deles e comia, bebia e ria com
eles.4 Umas duas vezes, depois de ensinar
grandes multidões, Ele sabia que sua maior
preocupação era a fome—de modo que as
alimentou.5

Quer estivesse com uma multidão, quer com
apenas uma pessoa, Jesus fazia o que era preciso
para alcançar cada pessoa e mostrar que as
amava.
Foi assim que Jesus viveu e morreu, e todo o
propósito pelo qual Ele veio à terra. Ele Se tornou
como nós. Ele assumiu um corpo humano, passou
pela vida cotidiana, a fome e o cansaço. Ele
talvez tenha se sentido desencorajado por vezes.
Mas passou pela nossa experiência humana para
que pudesse sentir o que sentimos e entender o
que é importante para nós.
Ele pode pegar o que você conhece e ama—
as coisas que são importantes para você, como
as tradições de Natal—e lhes dar um significado
ainda maior.
Então, ao desfrutar das comemorações
de Natal, ao abrir seus presentes, cantar suas
canções natalinas, e comer todas aquelas coisas
gostosas, permita que essas coisas o lembrem do
profundo amor que Jesus tem por você. Pegue
cada uma dessas tradições que você curte e
deixem-nas direcioná-lo de volta ao grande
presente que Jesus deu a cada um de nós ao vir
à terra, viver e morrer por nós.
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