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ESTRELA DE BELÉM 

Mateus 2.1-12 

1Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos 
vindos do oriente chegaram a Jerusalém 2e perguntaram: Onde está o recém-
nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. 
3Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. 
4Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, 
perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. 5E eles responderam: Em Belém 
da Judéia; pois assim escreveu o profeta: 6Mas tu, Belém, da terra de Judá, de 
forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá; pois de ti virá o 
líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. 7Então Herodes chamou 
os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em 
que a estrela tinha aparecido. 8Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se 
com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que 
eu também vá adorá-lo. 9Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu 
caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que 
finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. 10Quando tornaram a 
ver a estrela, encheram-se de júbilo. 11Ao entrarem na casa, viram o menino 
com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus 
tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. 12E, tendo sido 
advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram a sua terra 
por outro caminho. 

A luz da estrela 

 Natal é luz. Celebra-se a luz de Deus que veio ao mundo (Jo 1.4 e 14). Qualquer 

outra luz, nesta e noutra época, deve apontar para Jesus Cristo. 
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 Impressiona-me que, para apontar os magos do Oriente para a luz do mundo, Deus 

tenha usado a luz de uma estrela que, como veremos, nada mais era do que o reflexo de 

sua própria glória. Quanto simbolismo precioso neste ato criativo de Deus! 

 Todos nós estamos representados nos magos do Oriente. Precisamos chegar até 

Jesus. Mas, como? Deus nos guia até o Rei, o Salvador Jesus, através de luzes (i.e., 

testemunhas da luz — João 1.8) que brilham em meio às trevas do mundo, conduzindo-

nos ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. 

Mt 5.14-16 | 14Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade 
construída sobre um monte. 15E, também, ninguém acende uma candeia e a 
coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e 
assim ilumina a todos os que estão na casa. 16Assim brilhe a luz de vocês 
diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de 
vocês, que está nos céus. 

 Se somos “a luz do mundo” a brilhar para a glória de Deus, apontando pessoas para a 

glória do Pai que está nos céus, o que a estrela que brilhou, desde o Oriente até Belém, 

conduzindo os magos até o Rei Jesus, pode nos ensinar sobre estilo de vida cristã? 

1. A luz pertence a Cristo 

Mt 2.2 | Vimos a sua estrela no oriente 

 Não há como ser dogmático quanto à natureza desta estrela. Teria sido, como 

alguns argumentam, o cometa Halley? A conjunção de Júpiter e Saturno? Uma supernova 

(que é um brilho de explosão de estrelas)? Pouco provável. 

 Tal estrela não deveria ser uma estrela no sentido como hoje as conhecemos. O 

que, então, teria sido aquela “estrela”? Tal como Deus tinha guiado o povo de Israel pelo 

deserto através de colunas de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite (Êx 

13.20-22), Deus teria guiado os magos através do brilho de sua glória (na forma de uma 

estrela). A mesma glória que resplandeceu ao redor dos anjos na presença dos pastores de 

Belém (Lc 2.9). Tal brilho era tão forte e intenso que, como sugere Crisóstomo, nem a luz 

do sol a ofuscava, permitindo, então, que os magos viajassem mesmo durante o dia. 
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 A luz pertence a Cristo. Aquela era “a sua estrela” — a estrela de Cristo (Mt 2.2). 

Que lição! Deus é quem brilha em nós. O Senhor nos salva, coloca em nós a luz da vida e 

nos põe nos lugares e nas horas certas para brilhar em e através de nós, fazendo-nos 

apontar os outros para o Rei Jesus, que é a expressão exata da glória do Pai (Jo 1.14). 

 Nós só brilhamos porque a glória de Deus no rosto de Cristo resplandeceu em 

nosso coração, salvando-nos da perdição. Agora, fruto do milagre da regeneração, a graça 

vai nos transformando de glória em glória, à medida que contemplamos a Cristo. 

Portanto, assim como a luz que vemos da lua nada mais é do que um reflexo da luz do sol, 

nós precisamos da luz do “sol da justiça” (Ml 4.2), da luz de Cristo, para brilhar; assim é 

que quem não nasce de novo não consegue refletir luz alguma de Deus aos homens. 

 Tendo a glória de Deus no rosto de Cristo resplandecido em nosso coração, 

salvando-nos da perdição, e estando a sua graça nos transformando de glória em glória, 

devemos agora viver para brilhar de tal forma que apontemos as pessoas a Cristo e elas 

digam de nós “Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo”. É assim a sua vida? Seu brilho 

diz que você pertence a Jesus? Sua vida leva outros a Cristo, a o adorar? 

2. A luz prega a Cristo 

Mt 2.10-11 | 10Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. 
11Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, 
prostrando-se, o adoraram. 

 O brilho da estrela foi conduzindo os magos do Oriente até Belém. A intensidade e 

a beleza da luz, respaldada pela profecia de Balaão — Nm 24.17: “uma estrela procederá de 

Jacó” (que certamente era conhecida pelos magos, pois eles misturavam astronomia, 

astrologia e escritos religiosos), levou os homens do Oriente até Jesus. Outra bela lição. 

 Se dissermos às pessoas: “Vá a Cristo”, é quase certo que elas não irão. Poucas irão 

ou já foram a Cristo desta maneira. Mas, se dissermos: “Venha a Cristo” (assim como a 

estrela foi caminhando e conduzindo os magos); “sejam meus imitadores como eu sou de Cristo 

Jesus”, é bem mais provável que as pessoas virão a Cristo. 
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 1A beleza do brilho de Cristo na vida daqueles que foram salvos, 2respaldada pelas 

verdades e ensinos das Escrituras são os ingredientes indispensáveis para se levar 

qualquer pessoa a Cristo. Portanto, proclame a Cristo. Proclame-o com vida e voz. Use 

testemunho de vida e Palavra de Deus. Leve as pessoas à Cristo. Diga-lhes: “Venham e 

vejam!”. 

3. A luz para em Cristo 

Mt 2.9 | Eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no 
oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde 
estava o menino. 

 Impressiona-me a precisão desta estrela. Ela não para na Grécia (filosofia), no Egito 

(poder político), nem em Jerusalém (religião). Ela para “sobre o lugar onde estava o menino”. 

Nem um milímetro além ou aquém de Jesus. Ele é o destino final. 

 Cristo é suficiente para as nossas vidas pecadoras e perturbadas. Não precisamos 

de nada além de Cristo. O Cristo das Escrituras é tudo o de que mais precisamos na vida. 

Ele é suficiente para a salvação e também para a cura da alma humana. 

Sl 19.7-9 | 7A lei do Senhor é perfeita, e revigora a alma. Os testemunhos 
do Senhor são dignos de confiança, e tornam sábios os inexperientes. 8Os 
preceitos do Senhor são justos, e dão alegria ao coração. Os mandamentos 
do Senhor são límpidos, e trazem luz aos olhos. 9O temor do Senhor é puro, 
e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas 
elas justas. 

Tudo isso sobre as Escrituras só é possível porque elas apontam para Cristo (Lc 24.27). 

Cristo é suficiente também para satisfazer os nossos anseios mais profundos. 

Sl 19.10-11 | 10 São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro; 
são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. 11 Por elas o teu servo é 
advertido; há grande recompensa em obedecer. 

Is 55.1-3 | 1Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas; e 
vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam! Venham, 
comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. 2Por que gastar dinheiro 
naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? 
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Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com 
a mais fina refeição. 3 Dêem-me ouvidos e venham a mim; ouçam- me, para 
que sua alma viva. 

Cristo é tudo o de que precisamos. Cristo é tudo de que as pessoas mais precisam. 

Paremos em Cristo. Deleite-mo-nos em Cristo. Ensinemos as pessoas a se deliciarem em 

Cristo. Receba você a Cristo e deleite-se nele para a sua salvação. 

A luz da estrela 

 Que neste Natal a luz que guiou os magos do Oriente até Jesus em Belém (a glória 

de Deus no rosto de Cristo) nos ensine a viver e a brilhar para a glória de Deus. 

• Pertença a Cristo. 

• Proclame a Cristo. 

• Pare em Cristo. 

• Leve as pessoas a Cristo. 

 Feliz Natal! 

 Hino 28 CC —  “Nasceu o Redentor”. 

A noite já passou, a aurora já raiou;  
O negro e denso véu de todo se rasgou.  
Dos montes através o brado ressoou;  
Nasceu o Redentor! 

S.D.G. L.B.Peixoto
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