
A estrela da esperança
Alguns anos atrás, enquanto montávamos a nossa 
árvore de Natal, percebemos que estava faltando a 
estrela. Eu, tentando ser prática, disse para minha filha 
Karine que não havia problema deixar a árvore assim, 
ao que ela exclamou com assombro: Não mãe, sem a 
estrela nossa árvore está incompleta, ela não pode 
faltar.
Fiquei por algum tempo refletindo no que ela me Fiquei por algum tempo refletindo no que ela me 
transmitiu com a certeza de sua afirmação: a estrela de 
Natal é uma estrela de esperança. Se olharmos de 
forma espiritual, ela representa a pessoa de Jesus, que 
não pode faltar em nossas vidas.
Em Isaías 9-2, lemos: “O povo que andava na escuridão Em Isaías 9-2, lemos: “O povo que andava na escuridão 
viu uma forte luz; a luz brilhou sobre os que viviam nas 
trevas”.
Essa verdade me faz pensar: qual estrela não pode faltar Essa verdade me faz pensar: qual estrela não pode faltar 
no meu Natal, no seu Natal, no nosso Natal? Diante de 
tantos atrativos que enchem nossos olhos nesse perío-
do do ano, durante o qual, na maioria das vezes, per-
de-se o foco do verdadeiro significado, você já parou 
para pensar o que seria se você tivesse tudo no seu 
Natal e não desfrutasse da presença de Jesus?

A luz que o profeta Isaías revelou na profecia era a 
pessoa de Jesus, que veio para brilhar na escuridão das 
nossas vidas. Essa luz não se compara nem com a
decoração mais custosa, com a mesa mais requintada, 
com os melhores presentes ou com a árvore mais orna-
mentada. Essa luz aponta para a eternidade, ela revela a 
pessoa bendita de Jesus.
Ele pode iluminar as mais densas trevas do nosso 
coração. Pode revelar nossas dores não para nos expor, 
mas para nos trazer cura. Essa bendita estrela brilhará 
e trará direção aos nossos passos e um lugar seguro 
para as nossas vidas. Verdadeiramente, é a estrela que 
não pode faltar no nosso Natal.
Gostaria que você refletisse comigo: como você está Gostaria que você refletisse comigo: como você está 
preparando seu Natal? A estrela principal está convida-
da, está incluída nos seus planos? Em sua casa essa 
estrela será vista por seus convidados? Ela tem ilumina-
do seus passos? Você sabe para onde está indo? Seu 
caminho aponta para a eternidade?
Com carinho gostaria que respondesse com sinceri-
dade essas perguntas e, se em alguma de suas respostas 
a “Estrela do Natal” não for a protagonista, pare, pense, 
ore e recomece, fazendo de Jesus seu melhor amigo e 
quem jamais pode faltar na sua vida e na sua família.
Que Ele abençoe e ilumine sua vida.
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