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Lição 1: Inconformados com este mundo!

O brilho das estrelas
Você já olhou para o céu em uma noite 

estrelada para admirar o brilho estonteante 
das estrelas? Se você ainda não fez isso, 
escolha uma noite de lua cheia e poucas 
nuvens para apreciar a beleza de um céu 
luminoso e estrelado. A criação de Deus é 
magnífica e os seus feitos são grandiosos 
e poderosos.  “Pois desde a criação do 
mundo os atributos invisíveis de Deus, seu 
eterno poder e sua natureza divina, têm 
sido vistos claramente, sendo compreendi-
dos por meio das coisas criadas...” Roma-
nos 1.20. 

A criação de Deus nos ensina grandes 
lições e aprendizados. Hoje aprenderemos 
uma linda lição a traves do brilho das estre-
las.

Mas afinal, por que as estrelas bri-
lham?

As estrelas são formadas por bolas gigan-
tes de gás incandescente, principalmente o 
gás hidrogênio. Elas possuem enormes rea-
tores de fusão em núcleos que liberam uma 
grande quantidade de energia. O processo 
que faz a estrela brilhar acontece por causa 
da fusão nuclear que  reúne dois átomos 
para formar um tipo diferente. O contato 
entre os reagentes é iniciando através do 
aquecimento. Quando a temperatura é au-
mentada o calor faz colidir com os átomos 
individuais  de gás hidrogênio combinado 
em gás hélio, o que proporciona liberação 
de energia. A quantidade de energia esta-
belecida forma a luz que pode ser vista e 

assim nasce uma estrela.
Agora que tivemos uma breve 

informação sobre as estrelas veja-

mos algumas curiosidades 
sobre elas: 

1) As estrelas não são iguais. Elas pos-
suem temperaturas variadas, umas mais 
quentes e outra mais frias. A diferença de 
temperatura entre elas está intimamente 
ligada a outro fator que as difere: a cor. Ob-
serve em um céu estrelado que as estrelas 
não possuem a mesma cor,  umas possuem 
luzes mais avermelhadas e outras mais azu-
ladas. As estrelas de luzes azuladas são mais 
novas e de temperatura mais elevadas, já 
as de coloração avermelhada  sã mais anti-
gas e de baixa temperatura.

2) A relação entre cor e temperatura 
das estrelas não é permanente. As estrelas 
nascem, vivem bilhões de anos e morrem. 
Durante sua vida elas passam por diversas 
transformações admiráveis. Elas evoluem 
de tal maneira que as temperaturas tam-
bém variam. As estrelas novas são as mais 
quentes, esfriando lentamente ao longo das 
eras.  

Vivemos em mundo corruptível onde os 
valores éticos cristãos ensinados por Jesus 
estão sendo constantemente violados e 
deturbados. Assim como as estrelas não são 
iguais, nós também não devemos nos igua-
lar e conformar com as diretrizes tomadas 
pelo mundo. Deus nos chamou para fazer a 
diferença! O Pai Celestial nos chamou para 
sua maravilhosa luz, para assim como Ele, 
brilhar sobre a trevas. (João 1.5). Ao longo 
se sua vida as estrelas passam por um gran-
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de processo de transformação, mas nunca 
deixam de brilhar. A vida estrelar se inicia 
com a luz e termina se ela acabar. Assim 
somos nós, testemunhas da luz verdadeira 
que ilumina todos os homens, Jesus. Cristo é 
a energia de luz viva dentro de nós e através 
dele podemos brilhar neste mundo de escu-
ridão e pecado. Somos estrelas que brilham 
a luz de Cristo no mundo e esta luz irradia 
salvação a todos que nEle creem, João 1.7.

Precisamos viver em constante transfor-
mação, renunciando o mundo e o peca-
do pois como as estrelas, nascemos para 
brilhar a luz de Cristo e sem ela a vida se 
encerra para nós.

“para que vos torneis irrepreensíveis e 
sinceros, filhos de Deus imaculados no 
meio de uma geração corrupta e perversa, 
entre a qual resplandeceis como luminares 
no mundo”, Filipenses 2.15.

 meioambiente.culturamix.com

 observatorio.ufmg.br

Fonte(s) Consultada(s):


