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Devocional 1 – 14/12/2020 

UMA LUZ BRILHOU  
 

O povo que andava em trevas viu uma grande luz; e resplandeceu a luz sobre os que 
habitavam na terra da sombra da morte. […] Porque todo calçado pesado de guerreiro 
e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um 
menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e 

o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O 
seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim… (Is 9.2,5-7). 

 
Um dos indicativos que estamos na época do Natal, são os surgimentos das 

luzes. Nas Ruas, nas casas, lojas e em todos os lugares. Em alguns lugares cidades inteiras 
são envoltas com luzes e tornam-se grandes pontos turísticos.  O interessante é que 
justamente 25 dezembro segue o período do ano mais escuro em muitos lugares do 
mundo, principalmente no mediterrâneo e Europa, onde aconteciam a celebração do 
Natal. Mas, essas luzes não são apenas decorativas, elas são simbólicas. Mesmo que 
sejam colocadas sem esse entendimento.   

 
1 – Um Mundo em Trevas 
 
Não importa o que você pretende fazer em um cômodo qualquer, primeiro tem 

de acender a luz ou não conseguirá enxergar nada. O Natal contém muitas verdades 
espirituais, mas será difícil entender as outras se não compreendermos primeiro essa. 
Que o mundo é um lugar escuro, e que jamais encontraremos o caminho ou 
enxergaremos a realidade a menos que Jesus seja a nossa Luz. Mateus, citando Isaías 
9.1,2, nos diz que “o povo que vivia em trevas viu uma grande luz; sim, uma luz raiou” 
cv (Mt 4.16). Acerca de Jesus, João ensina: “Pois a verdadeira luz, que ilumina a todo 
homem, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio 
dele, mas o mundo não o reconheceu” (Jo 1.9,10). 

 
Em que sentido o mundo está “em trevas”?  
Na Bíblia, o termo “trevas” se refere tanto ao mal quanto à ignorância. 

• Significa primeiro que o mundo está repleto de maldade e 
sofrimento atroz. Veja o que acontecia na época do nascimento de Jesus: 
violência, injustiça, abuso de poder, gente sem ter onde morar, refugiados 
fugindo da opressão, famílias em cacos e uma angústia sem fim. Exatamente 
como nos nossos dias. 

 
• O outro sentido em que nosso mundo está “em trevas” é por 

ninguém saber o suficiente para curar o mal e o sofrimento nele existentes. 
Isaías 9.2, “O povo que andava em trevas viu uma grande luz”.  Voltam-se para 
a terra e para os recursos humanos com o intuito de consertar o mundo. 
Recorrem a seus especialistas, aos místicos, aos sábios em busca de soluções. 
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Sim, dizem eles, estamos na escuridão, mas podemos vencê-la com nossos 
próprios esforços. As pessoas afirmam o mesmo hoje em dia. Algumas se voltam 
mais para o Estado, outras mais para o mercado, e todas se voltam para a 
tecnologia. Contudo, todas compartilham de idêntica pretenção. As coisas estão 
obscuras, mas acreditamos ser capazes de pôr fim à escuridão com intelecto e 
inovação.  
 
As vezes lemos “O sentido do Natal é que o amor triunfará, e conseguiremos 

construir um mundo de união e paz”. Em outras palavras, nós temos a luz em nosso 
interior, portanto somos nós que podemos dissipar a escuridão do mundo. Podemos 
vencer a pobreza, a injustiça, a violência e o mal. Se trabalharmos juntos, podemos criar 
um “mundo de união e paz”. 

Será mesmo?  
 

“‘A busca de uma vida de bem-estar não ajudará a humanidade a se salvar, nem 
a democracia sozinha é suficiente’, disse [Havel]. ‘Um retorno para Deus e a busca de 
[…] Deus são necessários’.” A raça humana se esquece a todo instante, ele acrescentou, 
de que “não é Deus”. 

 
A mensagem do Natal não é que “conseguiremos construir um mundo de união 

e paz”. Na verdade, é exatamente o contrário. Havel destaca bem: a humanidade não 
pode salvar a si mesma. Aliás, argumenta ele, a crença de que somos capazes de nos 
salvar — de que um sistema político ou uma ideologia tem poder para consertar 
problemas humanos— só tem levado a mais escuridão 

 
O Natal, portanto, é o modo menos sentimental e mais realista de se ver a vida. 

Ele não diz: “Alegrem-se! Unindo nossas forças, podemos fazer do mundo um lugar 
melhor”. A Bíblia jamais aconselha a indiferença para com as forças das trevas, só a 
resistência, mas ela não apoia nenhuma ilusão de que possamos derrotá-las por nós 
mesmos. O cristianismo não concorda com os pensadores otimistas que dizem: 
“Podemos dar um jeito em tudo isso se formos persistentes o bastante”. Tampouco 
concorda com os pessimistas que só enxergam um futuro distópico. Em vez disso, a 
mensagem do cristianismo é: “As coisas vão mesmo muito mal, e não temos como curar 
ou salvar a nós mesmos. As coisas vão mesmo muito mal — contudo, há esperança”. A 
mensagem do Natal é que “resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da 
sombra da morte”. Observe que a Bíblia não diz que uma luz brotou do mundo, mas que 
uma luz raiou sobre o mundo. Ela veio de fora. Há luz fora deste mundo, e Jesus a trouxe 
para nos salvar; de fato, ele é a Luz (Jo 8.12).          

 
 
 
 

 


