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LIÇÃO 3 — EMANUEL (Deus conosco)

TEXTOS CHAVE 
Is 7.14: “Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel”.
Is 8.9-10; 9.6: “E passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele e chegará até ao pescoço; e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel... dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco”. 
Mt 1.23: “Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel (... Deus conosco).” 

EMANUEL — ENTENDENDO O CONTEXTO EM ISAÍAS 
Isaías 7: Acaz, rei de Judá (700 a.C), estava em grande dificuldade, oprimido por Israel e pela Síria. A promessa de sucessão davídica parece no fim. Isaías foi enviado para animar o rei e dizer que os inimigos serão derrotados e Judá será salvo (7.7-8). Para confirmar essas palavras, Isaías diz ao rei que peça um sinal a Deus (7.10-11), mas o rei não quis pedir. Então o profeta proferiu à casa de Davi (7.13) o sinal da virgem que dá à luz um menino que será chamado Emanuel. 
Isaías 8-9: repete Is 7, contém palavras que se associam a Cristo e conclui com a revelação da luz dos gentios; “Deus Forte” para nós (9.6; 11.1s; Mq 5.2). 

EMANUEL — ENTENDENDO O CONTEXTO EM MATEUS
Jesus: Deus anuncia o nome de Jesus a José e Maria por intermédio de um anjo: Jesus, “porque ele salvará o seu povo dos seus pecados” (Mt 1.21). 
	Mt não quer dizer que Jesus será chamado de Emanuel, mas que este nome descreverá sua pessoa e obra — Deus presente no meio de seu povo para socorrer, lutar e salvar (BONNARD); ou seu caráter e posição (c/c Jedidias, nome dado a Salomão, 2Sm 12.25; ver também Is 60.18; Ez 48.35) (BROADUS).
	A presença de Deus não se realiza em uma reunião especial, em um lugar, em uma casa, mas em uma pessoa, em quem Deus está conosco (TRILLING). 
Jesus é Deus conosco: no início é Emanuel (1.23), no meio é promessa (18.20) e no fim é segurança: “e eis que eu estou convosco todos os dias” (Mt 28.20).

EMANUEL — CONCLUSÕES 
Emanuel: do heb. IM-MENU-EL; El (Deus), immanu (conosco); significa “O Deus poderoso está conosco”; 
Presença: em si mesmo, o nome não implica na presença literal de Deus, mas na presença ativa e ajuda divina (BONNARD); Deus está presente por meio de sua assistência e graça e manifesta seu poder em nos proteger. 
Expressão “Deus está com” é comum no AT (Gn 21.20; 26.3; 28.20; Is 43.1; etc.) e no NT (Lc 1.28; Jo 3.2; 8.29; 16.32; At. 7.9; Rm 15.33, etc.), especialmente nas saudações finais das epístolas (2Co 13.11; 2 Ts 3.16, etc.) (BONNARD).
Sinal da virgem: Emanuel aponta para a encarnação de Deus: “O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós” (Jo 1.14); “Cristo segundo a carne... Deus bendito eternamente” (Rm 9.5); “manifestado na carne” (1Tm 3.16; Cl 2.19).
Encarnação: na encarnação de Jesus Cristo “Deus está conosco” (CLARKE). Deus e Homem. Jesus é o início da reconciliação que se consumará no futuro.

HABITAÇÃO DE DEUS: PRESENÇA — AUSÊNCIA — PRESENÇA
Presença: Paraiso era local de encontro de Deus com os homens.
Ausência: o pecado causou separação dentre Deus e os homens. 
Reconciliação: Deus proveu um meio de salvar o homem e estar com seu povo;
Tabernáculo: habitação limitada e provisória por meio de sangue de animais e mediado por sacerdotes que entravam na presença da glória de Deus
Templo: Deus não permitiu que Davi lhe construísse um templo, mas prometeu que seu filho o faria (2Sm 7.12). Nos dias de Acaz, a sucessão parece no fim. 
	Oração de salomão: “Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus, e o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado?” (2Cr 6.18; At 7.48-49; 17.24).  
Presença: 
Oração de Jesus:
Jo 14.3: “E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.”
	Jo 17.24: “Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste.” 
Antecipada por meio do Espírito Santo: 
Jo 14.17: “O Espírito de verdade... habita convosco, e estará em vós.” 
	2Co 1.22: “nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações.” 
	2Co 5.5: “Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito.” 
	Ef 1.14: “O qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória.”
	1 Co 3.1: “Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós”? 
	1Co 6.19: “Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?”
	Rm 8.1: “E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.” 
	1Tm 1.14: “Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós.” 
	Rm 8.9: “Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.” 
Plena na glória futura: reencontro de Deus com os homens
	Ef 2.21-22: “No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito.”
	Ap 21.1-5: “E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus.” 
	Ap 21.22, 23: “E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada.” 
	1Ts 4.17: “e assim estaremos sempre com o Senhor.” 

PARA REFLETIR: 
Deus está conosco por meio do Espírito Santo e nos prepara para a plena habitação de Deus no futuro.

