
 

 

AULA - EBD - 27/12/2020 
A fragilidade humana e a soberania divina 
 
Tema: A importância do natal 
Texto base: Jó 3:1-12 

Contexto 
 

1. Natal vem do termo latim natalis e significa nascimento; 
2. Se natal significa nascimento, então o nascimento de Jesus não é algo importante? 
3. Jó amaldiçoou o dia em que nasceu, ou seja, o seu natal; 
4. O nascimento de Jó foi importante para que hoje vidas fossem edificadas pelo seu livro da 

Bíblia; 
 

Tópicos 
 

1. Embora em um período de tribulação Jó amaldiçoou seu natal (nascimento) seus pais 
comemoraram e se alegraram: 

a. Eu como cristão sou grato pelo nascimento de Jó, pois me serve de instrução inspirada; 
2. O nascimento de Jesus foi comemorado por Isaías (Isaías 9:1-7): 

a. O que comemoramos com o nascimento de Jesus neste texto? 
b. A terra saiu da aflição (Isaías 9:1); 
c. Os gentios [gregos ou os povos não judeus] são alcançados (Isaías 9:1); 
d. Quem andava em trevas foi iluminado (Isaías 9:2); 
e. O povo passou a crescer, pois a morte e as enfermidades foram vencidas (Isaías 9:3); 
f. Passou a existir uma alegria em Deus como havia na colheita ou na vitória (Isaías 9:3); 
g. O jugo de escravidão foi quebrado (Isaías 9:4, Juízes 6:6-8); 
h. Não há guerras, mas sim paz (Isaías 9:5); 
i. O menino é a encarnação de Deus [El] na terra (Isaías 9:6); 
j. Agora há paz, justiça e juízo para sempre (Isaías 9:7); 

3. O nascimento de Jesus foi comemorado por Miquéias (Miquéias 5:2-4, 9-14); 
4. O nascimento de Jesus foi comemorado pelos magos orientais (Mateus 2:10): 

a. Ouro - realeza, pureza e santidade (Mateus 23:17); 
b. Incenso - é o símbolo de mediação, fazendo as pessoas chegarem a Deus (Lucas 1:10); 
c. Mirra - sacerdote, santa unção [ungir o tabernáculo] (Êxodo 30:23-30, Cantares 5:1); 

5. O nascimento de Jesus foi comemorado por Simeão (Lucas 2:25-35); 
6. O nascimento de Jesus foi comemorado por Ana (Lucas 2:38); 
7. Em que ano Jesus nasceu? 

a. O calendário baseado em antes de Cristo e depois de Cristo foi criado por Dionísio, o 
Exíguo (Dionísio, o Pequeno) no ano 532 EC (ec = era comum); 

b. Como os calendários levavam nomes de tiranos e de perseguidores cristãos, ele resolveu 
criar um baseado no próprio nascimento de Jesus; 

c. No Império Romano até então os calendários começavam com a fundação de Roma; 
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d. A sigla usada era A.U.C. que significa em latim Ab Urbe Condita (desde a fundação da 
cidade); 

e. A conta de Dionísio começa a partir de Lucas 3:1, ou seja, no décimo-quinto ano do 
reinado de Tibério César em Roma, e se Tibério sucedeu Augusto em 19 de agosto de 
767 A.U.C. ele concluiu que Jesus nasceu no ano 753 depois da fundação de Roma. O 
problema é que Tibério pode ter assumido o cargo não após a morte de Augusto, mas 
quatro anos antes de sua morte; 

f. Conforme o testemunho dos historiadores Tácito e Suetônio, Tibério partilhou do reinado 
com Augusto uns dois anos antes da morte de Augusto em 767 A.U.C.; 

g. Ainda assim esta data está em desacordo com Mateus 2:1, pois Jesus teria nascido antes 
da morte do Rei Herodes em 749 A.U.C., tendo que voltar mais alguns anos atrás do 
cálculo feito por Dionísio; 

h. Foi este Rei Herodes que mandou matar as crianças de dois anos para baixo (Mateus 
2:16); 

i. Portanto quando Jesus tinha entre 1 e 2 anos Herodes estava vivo e só morreu por volta 
do ano 4 AEC [749 A.U.C.] (Flávio Josefo); 

j. A solução é que Jesus nasceu um ano antes ou dois anos antes da morte de Herodes (5-6 
AEC); 

k. Com base nos cálculos errados de Dionísio e não dos evangelistas, Jesus nasceu entre 
748-752 A.U.C. (6-2 AEC) e outros acreditam que foi entre 747-752 A.U.C., (7-2 AEC); 

l. O fato é que independente dos erros de cálculos o evento permanece e Jesus nasceu; 
8. Em que mês Jesus nasceu? 

a. É muito improvável que Jesus tenha nascido em dezembro do calendário ocidental (o nosso 
- chamado hoje de gregoriano) pois o texto de Lucas 2:8 diz que havia pastores no campo a 
céu aberto e esta época em Israel é inverno até hoje; 

 
b. Isso parece óbvio, mas não é unânime, algumas bíblias como a Bíblia de Estudo Genebra 

contém um comentário na página 1321 sobre Lucas 2:8 em que o fato das ovelhas 
estarem nos campos a céu aberto não significa necessariamente que era inverno; 

c. Mas a idéia de ser inverno é a mais aceita e acreditada hoje, inclusive pelo fato dos 
pastores terem que viajar até Belém para ver Jesus e depois voltarem (Lucas 2:18-20); 

d. Os melhores meses para tudo isso ocorrer eram os meses de festas e colheitas: 
i. Abril = Páscoa (plantio); 
ii. Junho = Pentecostes (Quinquagésimo dia após a páscoa - início da colheita); 
iii. Outubro = Trombetas, Purificação ou Tabernáculos (colheita final); 

e. Para decidirmos o mês mais próximo vamos analisar Lucas 1:5; 
i. Davi dividiu em 1 Crônicas 24:2 os sacerdotes em 24 turnos (2 turnos por mês de 

15 dias cada um) - entre outras organizações nos capítulos anteriores para organizar 
o trabalho e funcionamento do templo (1 Crônicas 24:18 é o turno 24); 

ii. Zacarias, o pai de João Batista era da divisão de Abias, o oitavo turno (Lucas 1:5); 
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iii. O oitavo turno era o mês de junho para julho; 
iv. A diferença entre os calendários é que o mês judáico pega metade de um mês 

nosso e metade de outro. 
 

 
 

v. Como cada turno era uma parte do mês, Hacoz (ou Coz) e Abias ficaram com o 
mês de Tamuz (final de junho e início de julho), sendo Abias o do oitavo turno, então 
ficando com o início de julho (1 Crônicas 24:10); 

vi. Zacarias estava queimando incenso no templo, então era o seu turno e portanto 
início do mês de julho (Lucas 1:8-10); 

vii. João Batista então nasceria nove meses depois disso, no início do mês de Nisã 
(páscoa); 

viii. O anjo aparece a Maria no sexto mês da gestação de Isabel (Lucas 1:26) que é o 
mês Tibete/Tevet (final de dezembro e início de janeiro); 

ix. Foi então no final de dezembro e início de janeiro que Maria passa a gerar Jesus; 
x. Se avançarmos os nove meses da gestão de Maria chegaremos ao mês de 

Etanim/Tishrei que é o final de setembro e início de outubro; 
f. A conclusão mais comum é que Jesus nasceu entre 2 e 6 AEC, no mês de outubro: 

i. Isso implica que João Batista nasceu na festa da páscoa; 
ii. E Jesus na festa dos Tabernáculos; 

g. Como o dia 25 de dezembro passou a ser o natal de Jesus? 
i. Até o quarto século não havia vínculos entre o cristianismo e Roma, apenas 

perseguições por conta do império pagão; 
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ii. Roma instituiu o dia 25 de dezembro como o dia do deus Mitra, uma divindade solar, 
em 25 de dezembro de 274 EC através do Imperador Aureliano; 

 
iii. Roma passou a cultuar o sol como Deus em 270 EC devido ao Imperador 

Aureliano sendo a primeira divindade própria do império e não mais os homens; 
iv. A data também era conhecida como dia do Natalis Solis Invicti (O Nascimento do 

Sol Invencível ou Invicto); 
v. Com a deterioração do império romano e o crescimento do cristianismo no 

império e muitos se convertendo à Jesus essas datas pagãs foram transformadas 
em datas que glorificaram a Jesus como Deus; 

vi. O natal portanto é um grande exemplo de conversão do império, ainda que Jesus 
não tenha nascido nesta data especificamente; 

h. Alguns símbolos foram introduzidos à data posteriormente: 
i. Presépio: espécie de maquete que encena o nascimento de Jesus e foi criado por 

São Francisco de Assis, no século XIII, com o intuito de ensinar aos iletrados sobre 
o nascimento de Jesus; 

ii. Papai Noel: é um personagem que deriva da figura de São Nicolau, que distribuía 
presentes para as crianças no dia do Natal, no século IV; 

iii. Árvore de Natal: foi assimilada de cultos de culturas pagãs nórdicas por São 
Bonifácio, no século VIII. 

i. A chanucá é uma festa não canônica, mas celebrada com igual importância como festa 
cultural: 

i. Chanucá significa dedicação ou inauguração pois foi o termo usado na dedicação 
ou re-inauguração do templo de Jerusalém no período interbíblico; 

j. Luzes e presentes também fazem parte da chanucá: 
https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/1736460/jewish/Presentes-de-Chanuc.htm 

k. O mais importante do natal ou de qualquer outra celebração é o evento, e no caso do natal 
o nascimento de Jesus; 

l. Recomendamos portanto apenas o uso de luzes, comida e troca de presentes, uma vez 
que isso é comum em qualquer ocasião e não fere o cristianismo, sendo outros exemplos 
parte da cultura pagã (árvore, pinheiro, bolas, papai noel etc); 

m. Precisamos sempre lembrar que com o natal de Jesus também nasceu a misericórdia 
universal, nasceu a salvação, nasceu a luz em meio às trevas, nasceu a esperança e 
nasceu a alegria de ser parte do reino de Deus como filho; 
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