
Uma Estrela 
Brilhante

O dia da peça de Natal chegou por 
fim. Joana, de cinco anos, estava 
muito entusiasmada com o seu 
papel.
Ela não havia contado para a 
família qual seria... queria que fosse 
surpresa.

--Estamos ansiosos para assistir à 
peça, Joana – disse o pai. 

--Estamos mesmo – acrescentou a 
mãe. – Sabemos que você vai fazer 
muito bem! 



Enquanto os espectadores se 
sentavam, as crianças tomaram 
seus lugares no palco. Os pastores 
guardando as ovelhas em um canto 
do palco. Maria e José atrás da 
manjedoura com o Menino Jesus. 
No fundo, três jovens reis magos 
esperavam o espetáculo começar. 
Joana estava sentada no cantinho 
quietinha e confiante.

A professora começou a narrar: A 
muito tempo atrás, Maria e José 
tiveram um bebê, ao qual deram 
o nome de Jesus. Quando Jesus 
nasceu, apareceu uma estrela 
muito brilhante em cima do 
estábulo.



Ao ouvir sua deixa, Joana levantou-
se da cadeira, pegou uma grande 
estrela de papel de alumínio, 
dirigiu-se para trás de Maria e José 
e levantou a estrela bem alto para 
todos verem.

Depois, a professora narrou que 
os pastores foram ver o Menino 
Jesus. Os três pastores avançaram, 
e Joana abanava a estrela para 
lhes mostrar para onde deviam 
ir. Quando os reis magos ouviram 
sua deixa e entraram em cena, 
Joana avançou um pouco para ir 
ao encontro deles e lhes mostrar o 
caminho. Um enorme sorriso brilhava 
em seu rosto, como a verdadeira 
estrela deve ter brilhado. 



A peça terminou com um aplauso 
ribombante.

A caminho de casa, Joana disse 
para os pais:

--O meu papel era o mais 
importante!

--É mesmo? – interrogou a mãe.

--Sim – respondeu Joan. – Eu mostrei 
para todo mundo com encontrarem 
Jesus!

E Joana tinha razão. O papel mais 
importante que qualquer um pode 
ter na vida é mostrar aos outros 
como encontrar Jesus, ser a luz que 
ilumina seu caminho.
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Como é que você poderia ser a 
estrela que vai guiar alguém para 
Jesus neste Natal? Mostre o amor 
de Jesus para as pessoas que você 
encontrar, mesmo que seja de 
formas pequenas, e verá que faz 
uma grande diferença… não só 
para elas, mas para você também! 
Você vai dar esse presente de Natal 
para as pessoas ao seu redor?

“Aqueles que são sábios reluzirão 
como o fulgor do céu, e aqueles 
que conduzem muitos à justiça 

serão como as estrelas, para todo o 
sempre.” (Daniel 12:3 NVI). 
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