
O PRESENTE ADEQUADO 

Isaías 9.6 

 
Introdução 

Natal é época de dar presentes. Receber presentes é muito agradável! E, quando ganhamos 
algo que realmente estávamos querendo ou precisando, como é bom! O Natal existe, porque 
Deus nos deu um presente! E ele acertou em cheio, porque nos deu algo que estávamos 
precisando (Jo 3.16). 

Quando Jesus nasceu um anjo disse: É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o 
Salvador, que é Cristo, o Senhor” (Lc 2.11). 

Um Salvador é exatamente aquilo que pecadores perdidos, como nós precisamos! E este 
presente, que é a salvação em Jesus, nos oferece perdão dos pecados e vida eterna. Quer 
presente melhor? 

Jesus portanto, é o verdadeiro presente de Natal! E, como Deus costuma ultrapassar nossas 
expectativas, ele “é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou 
pensamos” (Ef 3.20), quando nos deu Jesus, deu muito mais do que um Salvador.  

Esta verdade está registrada em Isaías 9.6: “Porque um menino nos nasceu, um filho se 
nos deu; o governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso 
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”. 

Neste versículo, Jesus é identificado por 5 nomes diferentes que definem algumas de suas 
características. Verificamos, então, que Jesus é, não somente a provisão de Deus para nos salvar 
e garantir vida eterna, mas também a provisão divina para suprir nossos anseios de cada dia nas 
mais diferentes circunstâncias. Jesus é exatamente quem estávamos precisando! 

 

1. Ele é Maravilhoso 

Maravilhosa foi a sua vinda, revelação máxima do amor do Pai. Sua vida, da manjedoura a 
cruz e ascensão, e aquilo que Ele hoje opera pelo Espírito Santo em nossa vida, enche-nos de 
alegria e esperança. 

Jesus foi maravilhoso em sua vida terrena, nas palavras que proferiu, em seu amor, 
misericórdia, compaixão para conosco, ele foi maravilhoso em sua morte a nosso favor 
carregando nossos pecados e pagando por eles, “Pois também Cristo morreu, uma única vez, 
pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus; morto, sim, na carne, mas 
vivificado no espírito” (1 Pe 3.18). 

Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ela, indiferente no início, acabou se 
encantando com Ele e reconheceu que havia, de fato, encontrado alguém maravilhoso. Esse 
encontro transformou completamente a sua vida e deu um novo rumo à sua existência (Jo 4.7-
30,39-42). 
 

2. Ele é Conselheiro 

Sabedoria é um atributo indispensável para quem quer ser conselheiro. Jesus preenche 
perfeitamente esse requisito (Cl 2.3). 

O conselheiro precisa estar sempre pronto a ouvir, e Jesus sempre nos convida a contar a 
Ele nossas ansiedades (Fp 4.6; Sl 145.18). 

Ele nos aconselha, através da Palavra, e nos ouve quando oramos a Ele. Conselheiro Ele é 
diariamente para os que nele creem, através da Sua Palavra e de seu Santo Espírito (Sl 16.7). 

Mas há ainda um outro requisito importante: o conselheiro precisa ser sensível ao sofrimento 
de quem o procura. Precisa ter empatia. Jesus experimentou a natureza humana. “Porque não 
temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; antes, foi ele 
tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado” (Hb 4.15). “Era 
desprezado e o mais rejeitado entre os homens; homem de dores e que sabe o que é 
padecer; e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não 
fazemos caso” (Is 53.3). “Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó” (Sl 
103.14). 



Jesus é o maravilhoso Conselheiro que tudo conhece e que tudo pode. Ele enxerga toda a 
nossa história e conhece também os nossos limitados recursos de ação e compreensão. Jesus é 
o Filho de Deus, o único que compreende sua vida com seu conselho. 

Por isso multidões o seguiram e seguem: Ele tem autoridade! Suas orientações para as 
nossas vidas, têm como objetivo o nosso bem. Seus conselhos são divinamente maravilhosos e 
perfeitos como Ele mesmo o é. Ele jamais nos decepcionará. 

 

3. Ele é o Deus Forte 

Um menino nos nasceu e esse menino é o Deus Todo Poderoso. Não era simplesmente 
descendente de Adão e Eva. Era o Deus Forte, Todo Poderoso, concebido sobrenaturalmente 
pelo Espírito Santo na virgem Maria. 

Quem poderia imaginar que aquele nenezinho deitado na manjedoura era o Deus Forte!? Ele 
é quem estava sustentando a manjedoura e não ela a Ele (Hb 1.3). 

A sua força está demonstrada na sua história e no seu ministério. Ele nasceu, viveu e morreu 
para demonstrar o seu amor por nós. Não ficou morto, Ele ressuscitou e venceu a morte. Ele vive 
e reina para sempre como o único Senhor. Todas as coisas estão sob o seu domínio. Este, é o 
nosso Senhor: o Deus Forte! (Mt 28.18; Mc 4.35-41; Ap 1.17-18). 

Ele é Todo Poderoso acima da natureza, dos homens, de Satanás. 
Os discípulos não sabiam (mas nós já sabemos) que Ele era o Deus Todo Poderoso que 

também nos socorre nas tempestades da vida, nos conflitos da mente, nas angústias do coração! 
Como vemos no Salmo 121.2. 

Jesus é o Deus Forte, porque nele o Deus Todo Poderoso se coloca ao nosso lado, aquele 
que foi, é e sempre será o mesmo (Hb 13.8). 
 

4. Ele é o Pai da Eternidade 

Parece estranha esta afirmação, não é verdade? Estamos acostumados a ver Jesus como o 
Filho. Aqui, porém, como o Messias, Ele é identificado como “aquele que é eternamente Pai”. 
Com este título estão sendo ditas duas coisas importantes: 

• Primeiro, que Jesus é eterno. Nunca houve um tempo em que Jesus não tenha existido 
(Jo1.1). 

• Segundo, que a qualidade da relação de Jesus conosco se expressa de uma forma 
paternal, revelando assim a Deus Pai, pois ele (Jesus) é a imagem do Deus invisível (Cl 1.15). 
É em Jesus que nós experimentamos concretamente o amor de Deus Pai. 

Pai – figura constante em toda a Bíblia como aquele que guia, acompanha e protege. Criança 
sem pai é tristeza, desgraça; é desamparo! Quantas são as crianças sem pai? Que bênção se 
tenho ou tive um pai! Porém, mesmo que não tenhamos tido essa experiência, Jesus, o Pai da 
Eternidade, que se fez pessoa convive conosco, mostra-nos o amor do Pai eterno (Lc 15.11-32). 

Agora e eternamente Jesus supre todas as nossas necessidades de proteção, de cuidado e 
sustento. Ele disse: “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas”. 
Nesta afirmação Jesus confirma a palavra do profeta Isaías. Quanto amor, conforto e segurança 
nos são transmitidas por ela! 

Pai da eternidade não só porque Ele é eterno, mas porque nele a eternidade celestial está ao 
nosso alcance. Todos passam, são esquecidos, o Rei do Natal e os que nele crêem são eternos. 
 

5. Ele é o Príncipe da Paz 

Lembre-se da realidade na qual esta palavra de Deus foi proferida: aflição, opressão e 
miséria. Ela foi dita num contexto de guerra! A promessa de Deus é que o seu enviado (= 
Messias) vem para reinar; vem para inaugurar um novo reino, um reino de paz. E Ele, na sua 
própria pessoa, traz a paz. 

Todos os que se submetem ao seu governo, em todos os tempos e lugares, experimentam 
esta paz. Onde Jesus é acolhido reina a paz. Você pergunta: “Como Jesus consegue fazer isso?” 
Ele o consegue removendo a causa da guerra: o pecado humano. Quando esta causa é 
removida, então pode haver verdadeira paz. Contudo, para que o pecado humano seja removido 
precisa haver paz entre Deus e o ser humano. E, esta é exatamente a obra que Cristo veio 
realizar – Ef 2.14: “Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a 



parede da separação que estava no meio, a inimizade”. Lc 2.14: “Glória a Deus nas maiores 
alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem”. 

 

Conclusão 

Ele nasceu há mais de 2000 anos atrás, e foi o primeiro presente de Natal! Ele é o presente 
de Deus para nós! Afinal, todos estão à procura de alguém que seja maravilhoso, que saiba dar 
os conselhos certos, que seja forte e poderoso, carinhoso e amável como se espera de um pai 
exemplar, e que além disso tudo, nos transmita paz! 

 
(Estudo bíblico elaborado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano e ministrado pelo Rev. Ricardo 

Machado Manha, dia 03/12/2017, na Primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba) 
 


