
I N T R O D U Ç Ã O

Uma das tradições mais bonitas desta época do Natal é decorar as casas, os jardins e as cidades com muitas luzes que espalham brilho e 
cores para todo lado.  Mas a maioria da população, cada vez mais secularizada, vai perdendo a cada ano o sentido por trás dessa tradição. As 
luzes não são apenas decorativas, são simbólicas. Neste estudo, vamos descobrir de onde vem este costume e, ao mesmo tempo, vamos nos 
aprofundar numa das maiores verdades espirituais: a luz raiou na Terra quando Jesus nasceu em Belém. 

Q U E B R A - G E LO

Vamos conversar um pouco sobre como tem sido as comemorações de Natal em sua família. Quais são suas melhores lembranças do Natal? 
Sua família comemora o Natal? Como? É costume decorar a casa de alguma forma? E as luzes, você aprecia esta tradição de decorar a cidade 
com tantas luzes? 

Promova uma conversa bem informal sobre os gostos e as tradições de cada família na celebração do Natal. Pergunte ao grupo: “De onde você 
acha que vem este costume de acender tantas luzes na época do Natal?”

L E I T U R A  B Í B L I C A 

Texto-base: Isaías 9.2,6-7

“O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz; sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz. [...] Porque um menino 
nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai 
Eterno, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim…”

A origem deste costume vem da realidade de que o mundo é um lugar escuro e que jamais encontraremos o caminho ou enxergaremos a ver-
dade a menos que Jesus seja a nossa Luz. É a esse respeito que Isaías profetiza a respeito da vinda de Jesus, anunciando cerca de 700 anos 
antes de Cristo que o povo veria uma grande luz. E foi isso que João ensinou a respeito de Jesus: “Estava chegando ao mundo a verdadeira 
luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a Palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o 
reconheceu.” (João 1.9-10).

Pergunta: Em que sentido o mundo estava em trevas? 

Na Bíblia, o termo “trevas” tem dois sentidos: 

• Primeiro, no sentido de maldade, significando que o mundo está cheio de maldade e sofrimento. Na época de Jesus havia muita violência, 
injustiça, abuso de poder, pobreza, opressão e escravidão, famílias destroçadas e uma angustia sem fim. Exatamente como nos nossos dias. 

• O outro sentido é de ignorância, significando que ninguém sabe como curar o mal e o sofrimento existentes. E como não sabem o que fazer, 
recorrem aos seus próprios recursos e esforços para tentarem vencer o mal e o sofrimento. Pensam que podem solucionar tudo com educação, 
tecnologia, dinheiro e poder. 

Já ouviu comentários do tipo “O sentido do Natal é que o amor triunfará, e conseguiremos construir um mundo melhor, de união e paz”? 
Parece muito bonito, mas o que se está dizendo é que nós temos a luz em nosso interior, nós podemos dissipar a escuridão do mundo e pode-
mos vencer a pobreza, a injustiça, a violência e o mal. Se trabalharmos unidos, podemos criar um mundo melhor! Será mesmo? 

Apesar da boa intenção, a mensagem do Natal não é que nós conseguiremos construir um mundo de paz. Na verdade, é exatamente o con-
trário. A humanidade não pode salvar a si mesma. A mensagem do Natal não é “nós podemos fazer um mundo melhor se tivermos boa vonta-
de”, mas, ao invés disso, a mensagem do nascimento de Jesus é “As coisas vão mesmo muito mal e não temos como nos curar ou nos salvar, 
contudo, há esperança! A luz resplandeceu na terra da sombra da morte!” A luz raiou no mundo. Ela veio de fora. Jesus trouxe a luz para nos 
salvar; de fato, ele é a Luz.

Falando novamente ao povo, Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida”. (João 8.12)

O SIGNIFICADO DA LUZ

Em Isaías, ao dizer que a luz de Deus raiou no mundo em trevas, a palavra “raiou” faz alusão direta ao sol. 

Pergunta: quais são os benefícios que a luz do Sol traz sobre a Terra? 

A luz do Sol traz para a terra vida, claridade e beleza. Se ele apagasse, congelaríamos. Por isso a Bíblia também diz que só em Deus temos 
vida que é Ele que nos sustenta. Quando o homem perdeu seu relacionamento com Deus por causa do pecado, ele experimentou a morte 
espiritual e, por consequência, a morte física. Somos incapazes de mudar sem uma experiência com Deus. 

As luzes de Natal e o Natal da luz  
14 a 19 de dezembro 



O Sol traz claridade, que mostra a verdade. Sem faróis, o motorista acabará trombando, porque o farol revela a verdade sobre o caminho. 
Deus é a fonte de toda a verdade e Jesus é o caminho a Ele. Veja o que João nos escreveu:

“Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz; nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com 
ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.” (1 João 1.5-6)

O Sol traz beleza à terra. A luz deslumbra e dá alegria. Deus é a fonte de toda beleza e alegria. Então, só Deus tem a vida, a verdade e a alegria 
que nos faltam e que não somos capazes de gerar por nós mesmos.

Pergunta: O que Deus fez então para que a luz raiasse na escuridão da Terra? Que luz Ele acendeu na Terra para que pudéssemos ter vida, 
verdade e alegria? 

Isaías responde esta questão com extrema objetividade. O texto diz que “um menino nos nasceu “  (Isaías 9.6), e ele traz tudo o que precis-
amos porque ele é “Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da paz”, títulos aplicados a Jesus que pertencem só a Deus, 
porque, de fato, ele é o Filho de Deus, e ele é Deus! 

Por isso dizer que comemoramos o Natal é uma expressão pobre demais. Temos é que exultar de alegria, de gratidão e de amor a Deus, e ficar 
sempre deslumbrados por um presente tão grande, o melhor e maior presente que jamais recebemos, Jesus Cristo, nosso salvador. 

C O N C L U S Ã O

Natal é um tempo de muitas luzes decorativas porque no nascimento de Jesus a luz de Deus raiou no mundo. Jesus é a luz do mundo por 
trazer uma nova vida para os que nele creem, por mostrar a verdade que cura a cegueira espiritual e por mostrar a beleza que anula a mal-
dade e a feiura do pecado. Ele é o Maravilhoso Conselheiro que caminha conosco pelos vales da sombra da morte. Ele é a luz para nos guiar 
quando todas as outras luzes se apagam. 

Pergunta: Mas como essa luz pode ser nossa? Como essa luz pode deixar de estar apenas nos enfeites e decorações e vir para dentro de nós, 
para colocar em nós o que nunca conseguiremos sozinhos? 

Observe o que está escrito em Isaías 9.6: “Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado.”

A Bíblia fala que tudo nos foi dado de graça. Ou seja, Jesus é um presente de Deus que só pode ser recebido se nós estivermos dispostos a 
recebê-lo de graça e pela fé. Quando mais tarde Jesus foi para a cruz, ele pagou a pena por nosso pecado. Então hoje, quando confiamos na 
obra de Cristo em nosso benefício, em vez de confiarmos em nossos próprios esforços humanos, Deus nos perdoa, nos aceita e implanta seu 
Espírito Santo em nós de modo a nos transformar e renovar de dentro para fora. Essa grande salvação, essa luz que brilha sobre você com 
vida nova, verdade e beleza é concedida como um presente aos que creem nele. O único meio de receber essa salvação é admitindo tratar-se 
de uma graça imerecida. 

O sentido do Natal e as suas promessas não podem ser compreendidas a menos que primeiro se reconheça que não há como salvar a si mes-
mo sem a luz da graça imerecida de Deus em sua vida. Essa é a verdade fundamental a partir da qual podemos entender a maravilha desta 
grande celebração. 

D E S A F I O S

• Se alguém aqui deseja receber Jesus Cristo, a luz do mundo, como seu Senhor e Salvador, vamos fazer isso agora mesmo através de uma 
oração de arrependimento e entrega. 

• Lembre-se que neste Natal nós vamos encontrar uma oportunidade para compartilharmos uma palavra e uma oração Jesus com nossa 
família, lendo o texto de Lucas 2.1-11 e comentando brevemente sobre “O melhor presente”.  Ore bastante a Deus pedindo que salvação 
alcance a sua família e que você seja um instrumento de Deus em sua casa neste Natal. 

• Convide a sua célula para estar presente no nosso musical de Natal. São vagas limitadas para as apresentações que serão realizadas na 
Central Luxemburgo, Boulevard e Eldorado nos dias 19 e 20. Você pode também reunir em casa sua família e amigos para uma grande cele-
bração enquanto assistem o musical em nosso canal do Youtube Central Online.

Feliz Natal a todos! 

 
Estudo baseado no livro “O Natal Escondido”, de Tim Keller, publicado pela Editora Vida Nova, um livro maravilhoso, cuja leitura recomenda-
mos com entusiasmo. É também uma ótima sugestão de presente de Natal. 

AV I S O S

ENCONTROS DAS PRÓXIMAS SEMANAS  

Nas próximas duas semanas teremos tema livre na reunião da célula. Será uma ótima oportunidade para você fazer uma celebração de final 
de ano com o seu pessoal, seja planejando um amigo secreto ou alguma atividade especial online. Dia 4 de janeiro estaremos de volta com 
uma nova série de lições, prepare-se! 

CULTO DA VIRADA 31 DE DEZEMBRO, A PARTIR DAS 22:30H 

Para participar presencialmente, inscreva-se pelo site e retire a pulseira que dará acesso ao templo nos pontos de distribuição indicados (nas 
unidades, Central Sede e Luxemburgo). Ou nos acompanhe pelo YouTube em uma grande celebração. Esperamos iniciar 2021 juntos adorando 
ao Senhor, contamos com você!


