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DIREITOS DA 
CRIANÇA

 
Recursos para 

prédica

Isaías 7.10-16 (NTLH)

O SENHOR Deus enviou ao rei Acaz esta outra mensagem:
 — Peça ao SENHOR, seu Deus, que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das 
profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu.
Mas Acaz respondeu:

— Não vou pedir sinal nenhum. Não vou pôr o SENHOR à prova.
Então Isaías disse:

— Escutem, descendentes do rei Davi! Será que não basta vocês abusarem da 
paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? 
Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a jovem que está grávida dará à 
luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Quando ele chegar à idade de 
saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. 
Mas, mesmo antes desse tempo (no qual saberá discernir e rejeitar o mal), ó 
rei Acaz, as terras daqueles dois reis que lhe causaram tanto medo ficarão 
completamente abandonadas.

Salmo 80.1-7, 17-19 (NTLH)

Ouve-nos, ó Pastor de Israel!
Escuta-nos, tu que guias o teu rebanho!
Tu que estás sentado no teu trono,
que fica sobre os querubins,
mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim,
Benjamim e Manassés!
Mostra-nos o teu poder;
vem e salva-nos.
Faze com que prosperemos de novo,
ó Deus!
Mostra-nos a tua misericórdia,
e seremos salvos.
Até quando, ó SENHOR,
Deus Todo-Poderoso,
ficarás irado com as orações
do teu povo?
Tu nos tens dado pão de lágrimas
para comer
e um copo cheio de lágrimas para beber.
Tu deixas que as nações vizinhas
briguem por causa da nossa terra
e que os nossos inimigos zombem de nós. 
Faze com que prosperemos de novo,
ó Deus Todo-Poderoso!
Mostra-nos a tua misericórdia,
e seremos salvos.
[...]
Protege e guarda o povo
que escolheste,
a nação que fizeste crescer tão forte.
Não nos afastaremos de ti outra vez;
conserva a nossa vida,
e nós te louvaremos. 
Faze com que prosperemos de novo,
ó SENHOR, Deus Todo-Poderoso!
Mostra-nos a tua misericórdia,
e seremos salvos.
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Romanos 1.1-7 (NTLH)

 Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e 
me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do 
evangelho de Deus. 
 Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus 
profetas, e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, 
o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei 
Davi. E, quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou, com grande 
poder, que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra 
de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a 
crerem em Cristo e a serem obedientes a ele.
 Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem 
chamado para pertencerem a Jesus Cristo.
 Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem 
Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo.
 Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam 
com vocês!

Mateus 1.18-25 (NTLH)

 O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José. 
Mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem 
Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não 
queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento 
sem ninguém saber.
 Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele 
num sonho e disse:

— José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, 
pois ela está grávida pelo Espírito Santo.
Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo 
dos pecados deles.
Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta:
 “A virgem ficará grávida
e terá um filho
que receberá o nome de Emanuel.”
(Emanuel quer dizer “Deus está conosco”.)

 Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou 
com Maria.
Porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no 
menino o nome de Jesus.

Introdução

 Para Mateus, cumpriu-se a profecia de Isaías 7, a promessa de que Deus 
enviaria um Salvador que habitaria no meio do povo, Emanuel. A leitura de 
Romanos 1 reforça a ideia do cumprimento da promessa de que Jesus é o 
Messias/Cristo, nascido sem honra, enquanto descendente humano de Davi, 
mas glorificado como Senhor e Deus, pela ressurreição, que revelou ser ele, na 
verdade, Filho de Deus.
 A Salmódia (Sl 80) tem como refrão: “Restaura-nos, ó SENHOR, Deus dos 
Exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos.” (ARA) Ou “Faze com 
que prosperemos de novo, ó SENHOR, Deus Todo-Poderoso! Mostra-nos a tua 
misericórdia, e seremos salvos.” (NTLH) Esse refrão mostra o anseio do povo 
de Israel, sua ânsia pela chegada do Messias, cujo nascimento é, finalmente, 
anunciado de maneira efusiva e jubilosa por Mateus.
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Considerações exegéticas

 Os evangelhos que compõem o cânon bíblico nos deixam evidências, às vezes 
mais às vezes menos, sutis da constituição e do caminho do amadurecimento 
do pensamento cristão.
 Marcos, o mais antigo, nada fala sobre o Natal e a infância de Jesus. Nele 
não tem genealogia, nem nascimento virginal, nem anjos, nem magos... Nesse 
aspecto, Marcos é o menos espetacular, enquanto os demais agregam inúmeros 
detalhes, cada vez mais prodigiosos. (Não deve nos passar despercebido que 
tampouco Paulo, o apóstolo, faz qualquer referência a essas tradições).
 Para se ter uma noção de como a história vai ganhando corpo, enquanto, 
para Marcos, Jesus é referido simplesmente como “Jesus” (1.1 – a expressão 

“Filho de Deus” não consta de alguns dos manuscritos mais antigos), Mateus o 
apresenta como filho de Abraão (1.2) e Lucas, mais universalista, como filho de 
Adão, filho de Deus (3.38). João extrapola todos os demais, e demonstra como 
a história de Jesus remonta, não somente, a Abraão ou mesmo a Adão, mas 
advoga a sua preexistência à própria criação do universo (1.1), de maneira que 
ele não descende de nada, mas antes, precede a tudo, e tudo o que foi feito, 
foi feito por intermédio dele (1.2).
 O autor do chamado evangelho de Mateus era um evangelista e não um 
historiador. Se não levarmos isso em conta, cometeremos muitas injustiças na 
interpretação das suas narrativas. Servindo aos seus propósitos, ele desenhou 
um Jesus muito mais anti-fariseu do que ele provavelmente foi, descreveu seus 
milagres com matizes de cores bastante acentuadas e, como principalmente 
fará João, a natureza divina de Jesus ganha proeminência sobre sua natureza 
humana. Em Marcos e Lucas a humanidade de Jesus fica mais preservada.

“Prometida em casamento”. Estado distinto do casamento, propriamente dito. 
Algo parecido com o nosso noivado, atualmente. 
 “Achou-se grávida pelo Espírito Santo”. Maria, ainda solteira, conquanto 

“noiva”, aparece, na vila, grávida. Se ainda hoje isso costuma ser constrangedor, 
para os tempos neotestamentários, isso era de uma desonra e vergonha quase 
mortal. Aquilo que para a sociedade preconceituosa é desonra, na perspectiva 
divina é ação salvífica do Espírito Santo.
 Diferente de Lucas, que dá grande importância ao papel feminino na 
história de Jesus, Mateus, compreensivelmente aculturado ao patriarcalismo 
do seu tempo, carrega as tintas no papel de José, um “homem justo”. Mesmo 
assim, titubeante e pensativo, provavelmente atormentado por dúvidas e 
auto-recriminações, José está longe de demonstrar aquela prontidão de Maria, 
descrita por Lucas, de colocar-se a serviço de Deus.
 Em Lucas, Deus cuida de fazer uma “anunciação” formal a Maria de que ela 
seria a mãe do Messias, e não precisava ter um pingo de medo disso. É para 
ela que o anjo aparece, enquanto José apenas sonha. Em Mateus, no entanto, 
o sonho de José já se torna uma anunciação patriarcal. Em Mateus, é o pai que 
é visitado por um anjo e aconselhado a não ter medo de assumir a criança, 
porque esta tem origem divina.
 “Descendente de Davi”. Expressões como essa são caras a Mateus, por seu 
transfundo judaico. Mateus quer reforçar a noção de que essa criança é o tão 
esperado Messias.
 “Jesus”, que significa “YaHWeH salva”, terá a missão de salvar o povo dos 
seus pecados, isto é, de instaurar um novo tempo de santidade.
 “Para se cumprir”. Mateus se empenha em demonstrar às primeiras pessoas 
que leriam sua narrativa, judeus, na grande maioria, que Jesus é aquele que 
veio para cumprir as Escrituras, especialmente aquilo que havia sido anunciado 
pelos profetas.
 “Virgem”. Os(as) melhores exegetas são coerentes ao explicar que a tradição 
do nascimento virginal do Messias teve início num erro no processo de 
tradução da Bíblia Hebraica para o grego (Septuaginta). A palavra hebraica 
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por “parthénos”, que significa, “virgem, jovem mulher com idade para casar, 
escrava ou recém-casada.” Portanto, a palavra “almah” nem sempre significa 
virgem. Além disso, há uma palavra hebraica para virgem: “bethulah”. Se a 
intensão de Isaías fosse dizer “virgem”, provavelmente teria usado esta última.
Muitos podem se perguntar a que leva essa discussão, aqui? Isso não serviria 
só para debilitar a fé nos dogmas da igreja. Bem, para alguns, pode ser, mas 
para quem leva a Bíblia a sério, e que são honestos para consigo e para com 
Deus, isso se torna, sim relevante. Principalmente por causa das implicações 
decorrentes desse dogma. A doutrina do nascimento virginal surge como 
fruto de uma concepção do sexo como pecado. Se Jesus nasce como fruto de 
uma relação sexual, ele, tendo sido concebido em pecado, nasceria pecador. 
Essa teologia predominou durante toda a Idade Média, e para além dela. De 
tal forma, que é frequente a crendice popular de que o pecado de Adão e 
Eva não foi a desobediência a Deus, mas o fato de terem feito sexo. Isso se 
complicou de tal forma, que a própria mãe do Messias, se fosse fruto de 
uma concepção convencional, faria dela uma pecadora que a impossibilitaria 
de trazer o Filho de Deus ao mundo. Assim é formulado o tardio dogma da 
Imaculada Concepção Maria, que procura demonstrar que Santa Ana, avó de 
Jesus, também era virgem quando deu à luz Maria. 
 Temos aqui então duas questões que merecem atenção honesta: o 
patriarcalismo, que perpetua uma teologia que reforça a ideia de que as 
mulheres jogam papel secundário na História da Salvação, e o reforço da ideia 
de que o sexo, em lugar de ser bênção de Deus, é pecado terrível.
 De todas as formas, o texto parece ser bastante claro em mostrar que, 
conquanto José não tenha “conhecido” (isto é, não tenha tido relações sexuais 
com) Maria até o dia do nascimento de Jesus, ele tiveram sim, depois, inclusive 
geraram, ao menos que se saiba, quatro filhos, a saber, Tiago, José, Judas e 
Simão, e irmãs de que não se sabe o nome e tampouco o número. (cf. Mc 6.3).
O fato de somente Lucas e Mateus se referirem ao nascimento virginal, e os 
demais evangelistas silenciarem a esse respeito, bem como os demais livros 
neotestamentários, especialmente os escritos de Paulo e seus discípulos(as), 
são evidência de que esse não era um tema preponderante na agenda 
missionária dos primeiros cristãos e cristãs.
 “Emanuel”. A jovem dará à luz uma criança que, em lugar de ser considerada 
fruto do pecado,  será reconhecida como a presença de Deus entre nós.

Concluindo

 Mateus vê no nascimento de uma criança, filho de uma mulher que 
engravida antes de estar casada formalmente, a ação salvadora do Espírito 
Santo. Reconhece na fragilidade da criança recém-nascida a presença do Deus 
conosco.
Mateus também não está isento dos condicionamentos sociais e culturais do 
seu tempo, mas a despeito de tudo seu relato não deixa de ser revolucionário, 
pois em grande parte supera grandes barreiras e preconceitos: o da mãe 
solteira, o do marido difamado, o da criança enjeitada, o de que Deus só age 
nas elites e só se manifesta aos poderosos...
 O que é, convencionalmente considerado pecado, pela sociedade precon-
ceituosa e arrogante, é sinal de salvação para aqueles que têm olhos para ver 
Deus agindo no mundo. 
 E a ação de Deus, aqui, é protagonizada por um carpinteiro artesão, que 
ocupa a base mais inferior da pirâmide sócio-político-econômica do seu tempo; 
por uma jovenzinha sem vez e sem voz, em meio a uma cultura patriarcal 
e machista; e, principalmente, por uma criança, um bebê recém-nascido, 
desprotegido, ameaçado de ser enxotado, forte candidato a ser jogado no 
lixão (Geena)... 
 E tudo isso se passa na periferia do mundo. Num lugarejo desimportante, 
esquecido pelo mundo no fundo do tempo, mas que está no centro geográfico 
do coração de Deus.

Fique por dentro das programações 
e tenha acesso a todos os materiais 
da Assessoria Regional dos Direitos 
Humanos - 3 RE

Facebook:
direitoshumanosmetodista3re

Blog:
dh3re.wordpress.com

E-mail: 
direitoshumanos@3re.metodista.org.br

Apoio:
Secretaria de Ação Social da 8ª RE


