
2T2013 – Grandes Lições dos  Profetas Menores 
12. O melhor presente do céu (Zacarias)  
 
Material Bíblico: Zc 8; 9:9, 16; 12:1-10; 13:7-9, 14; Mt 21:9, Jo 19:37. 
 
Citações 
• Quanto mais você pensa em Cristo, mais você o tem. H.C. Trumbull 

• O antigo sonho: uma noite fria e clara abrilhantada por uma estrela gloriosa, o cheiro de 
incenso, pastores e sábios de joelhos em adoração ao doce bebê, a encarnação do perfeito 
amor. Lucinda Franks 

• A doação de presentes não é algo  inventado pelo homem. Deus começou a farra dando 
um presente inexprimível com palavras, o inefável dom de seu Filho. Robert Flatt 

• Os primeiros cristãos não se alegraram porque coisas melhores estavam por vir. Eles se 
alegraram porque Cristo havia chegado.  O dom inefável de Deus não era apenas 
provisório. Eles se alegraram  porque ele era final. Handel H. Brown 

• A finalidade e a causa da encarnação de Cristo foi para que Ele pudesse iluminar o mundo 
com Sua sabedoria e excitá-lo para que o mundo o amasse. Pedro Abelardo 

• Uma cela de prisão, em que se espera e espera ... e se fica completamente dependente do 
fato de que a porta da liberdade só se abre pelo lado de fora, não é uma imagem ruim para 
retratar o Advento. Dietrich Bonhoeffer 

 

Perguntas 
Por que era tão necessário que Jesus, o melhor presente de Deus, viesse a este mundo? Como este 
presente  foi recebido? O que a recepção dada a Jesus nos diz sobre o tipo de Deus em que 
acreditamos? Como podemos mostrar que  apreciamos o presente de Deus, em dar-se a si mesmo, e 
isto está fazendo a diferença em nossas vidas? Como isso se encaixa no grande conflito cósmico? 
 
Resumo da Bíblia 
 A maravilhosa promessa de Deus é: "Eu voltarei a Sião e habitarei em Jerusalém." (Zc 8:3 NVI). 
Ele também promete que Israel será o seu povo. Eles farão o que é certo e assim receberão suas 
bênçãos. Em Zacarias. 9:9 há a promessa de Sua vinda, montado em um jumento, como cumprida por 
Jesus em Sua entrada triunfal em Jerusalém, e no versículo 16 há a descrição de como as pessoas serão 
salvas por Deus. Em Zacarias 12 há uma promessa maravilhosa a Jerusalém, que não foi cumprida em 
razão da desobediência e da rejeição das pessoas a Jesus, mas prefigura a Nova Jerusalém. Zacarias 
13:7-9 profetiza o ataque a Jesus, o Pastor, e a dispersão das ovelhas, mas o Senhor volta a reinar em 
Zacarias 14,  ideia repetida em Matheus 21:9, enquanto João 19:37 nos lembra que aqueles que 
perfuraram Jesus irão estar em sua presença outra vez. 
 
Comentários 
 A promessa dada em Zacarias 8:23 é de que estrangeiros segurarão no manto de um judeu e 
pedirão para segui-lo, porque acreditarão que Deus está com ele. Apesar das muitas falhas dos judeus, 
não devemos nos esquecer de suas contribuições para a história da salvação. Jesus veio em uma 
família judia. Foi Ele que cumpriu suas expectativas Messiânicas entrando em Jerusalém montado em 
um jumento. Ele é o rei, apesar de não ser como as pessoas daquela época esperavam que ele fosse. 
Ele é o bom pastor – mas foi pregado na cruz. 
 Este é o presente de Deus, de dar-Se a si mesmo para nós e para todo o universo que nos observa. 
O aspecto chocante é que Ele vem para aqueles que deveriam ter lhe dado as boas vindas, mas eles o 
rejeitaram, porque a não concordaram com a imagem do Deus que viam . Aquele não era conceito de 



Deus que eles tinham, e então Jesus foi condenado à morte por blasfêmia! Jesus que mostra-nos o Pai 
é condenado a morte por deturpar a imagem de Deus! 
 Como disse David de forma tão pungente: "Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que 
partilhava do meu pão, voltou-se contra mim.”(Salmos 41:9) Ele foi repudiado, humilhado e rejeitado 
por aqueles que se diziam ser seus amigos... 
 Esta é a experiência de Jesus, revelada através da profecia de Zacarias: "Se alguém lhe perguntar: 
‘Que feridas são estas no seu corpo? ’, ele responderá: ‘Eu fui ferido na casa de meus amigos’ (Zc13:6 
NVI).  Esperamos maus-tratos de inimigos. Não de amigos. Esta é a maior ironia do século. O maior 
presente de Deus  -  chegar-se a nós encarnado em forma humana – o Senhor da Glória, acaba por seu 
morto porque Ele não se encaixa na imagem de Deus que tínhamos. Sim, é maravilhoso pensar no 
presente maior de Deus. Mas não podemos perder de vista o que fizemos com esse maior presente. 
 Tudo isso nos mostra mais uma vez como é vital ter a verdadeira compreensão deste Deus que 
nos presenteia. Devemos rejeitar as deturpações do Diabo, e  nos agarrar à verdade sobre Deus 
revelada por Jesus. Logo após a sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus deixou claro: "Se  confiarem 
em mim, não estarão apenas confiando em mim, mas também naquele que me enviou. Quando me 
virem, estarão vendo aquele que me enviou ... Porque eu não estou falando por mim, mas por meu Pai, 
que me enviou. Foi Ele quem me instruiu em o que dizer e como dizê-lo. "(João 12:44, 45, 49 Free 

Bible Version). Tudo o que podemos fazer é olhar para esse maravilhoso Deus e confiar nele. Porque 
se não o fizermos, estaremos totalmente perdidos. 
 
Comentários de Ellen White 
  Posto que Israel tivesse zombado dos mensageiros de Deus, desprezado Suas palavras e perseguido 
Seus profetas (II Crôn. 36:16), Ele ainda Se lhes manifestara como "o Senhor, Deus misericordioso e 
piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade" (Êxodo 34:6); apesar das repetidas 
rejeições, Sua misericórdia continuou a interceder. Com mais enternecido amor que o de pai pelo filho 
de seus cuidados, Deus lhes havia enviado "Sua palavra pelos Seus mensageiros, madrugando, e 
enviando-lhos; porque Se compadeceu de Seu povo e da Sua habitação". (II Crônicas 36:15). Quando 
admoestações, rogos e censuras haviam falhado, enviou-lhes o melhor dom do Céu, mais ainda, 
derramou todo o Céu naquele único dom. (O Grande Conflito pg. 19) 
   O maior presente do céu tinha sido dado ao mundo. Alegria aos pobres, pois Cristo veio para 
fazê-los herdeiros de seu reino! Alegria aos ricos, porque Ele veio ensiná-los a aplicar o seu tesouro 
terrestre de sorte a  assegurar-lhes riquezas eternas no céu! Alegria aos ignorantes, porque Ele veio 
para dar-lhes sabedoria para a salvação! Alegria para os  aprendizes, pois ele vai abrir ao seu 
entendimento os mistérios mais profundos jamais antes compreendidos! (The Spirit of Prophecy vol1 
pg, 191)  
   Apenas a graça de Cristo  poderia transformar o coração de pedra em um coração de carne, torná-
lo vivo para Deus, e transformar o caráter, de modo que um filho degradada do pecado pode se tornar 
um filho de Deus, um herdeiro do céu. Os homens não tem poder para justificar a alma, para santificar 
o coração. A doença moral somente poderia ser curada pelo o poder do grande Médico. A maior 
dádiva do Céu, o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, foi capaz de resgatar os perdidos. 
{Messenger, 07 junho de 1893 
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