
 
Mensagem de Natal do General 2022 

Quando levo em consideração que a estrela que foi uma parte significativa da história do Natal, 

sou lembrado de que os cientistas veem as estrelas no céu de maneira muito diferente. Eles 

usam anos-luz para medir a distância das estrelas para nós na Terra. Um ano-luz é a distância 

que a luz percorre em um ano terrestre, ou seja, cerca de 5,88 trilhões de milhas (ou 9,46 trilhões 

de quilômetros). 

O sol é a nossa estrela mais próxima e está a cerca de 93 milhões de milhas de distância. Assim, 

a luz do sol leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós, o que significa que vemos 

o sol como era mais de 8 minutos atrás. A próxima estrela mais próxima de nós – Alpha Centauri 

– está a cerca de 4,3 anos-luz de distância, então quando vemos essa estrela hoje, a vemos como 

era há 4,3 anos. É como se estivéssemos olhando para trás no tempo. 

Isso significa que os magos descritos em Mateus 2:1-2 teriam visto uma estrela cuja luz estava 

brilhando antes mesmo que pudessem vê-la. E, no entanto, Deus usou essa estrela para levá-los 

a Jesus: “Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela subir e viemos adorá-

lo” (Mateus 2:2 Nova Tradução Viva). 

Jesus veio para ser a Luz do Mundo. Ele veio para brilhar sua luz nas trevas – nossas trevas, as 

trevas deste mundo. Lemos em Isaías 9:2 (Nova Versão Internacional): “O povo que caminhava 

em trevas viu uma grande luz; sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. 

” Isso foi profetizado muito antes de Jesus nascer. 

Estamos falando de anos-luz quando se trata de Jesus? Não, eu não concordo, porque a Bíblia 

nos diz que Ele é o Alfa e o Ômega – o Começo e o Fim. Ele é uma luz tão brilhante hoje quanto 

era no início dos tempos, ou quando veio à terra para fixar residência e “se veio viver perto de 

nós. (João 1:14 A Mensagem). 

Jesus não é limitado pelo tempo. Ele é “a luz do mundo” (João 8:12) e ilumina os lugares mais 

escuros do nosso mundo conturbado, trazendo mudança. A Luz chegou! Não há anos-luz que 

possam nos separar desta Luz. Ele está aqui, Ele nos conhece, e podemos andar e conversar com 

Ele agora. Seu propósito ao vir era estar conosco, mas Ele esteve e sempre estará conosco. 

Se você ainda não o conhece, você também pode vir a conhecer esta Luz do Mundo. Seu nome 

é Jesus, e Ele veio ao mundo para trazer transformação. Se você está buscando mudança, 

busque Jesus. Se você está vivendo em um lugar escuro na vida, busque aquele que é a Luz do 

Mundo. 

Para quem já conhece Jesus, Ele nos lembra que somos luz no mundo. Em Mateus 5:14 (A 

Mensagem) lemos: “Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus 

não é um segredo a ser guardado. Vamos torna-lo público, tão público quando uma cidade num 

plano elevado”.  

Que você seja uma fonte de luz em seu canto do mundo neste Natal, ao levar a Luz do Mundo 

para os outros! 

Que Deus lhe abençoe ricamente nesta época de Natal! 
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