
INTRODUÇÃO: 

Muito se diz sobre Jesus Cristo. Muitas opiniões a respeito dele tem sido proferidas: mestre, exemplo, sábio, criador, 
salvador, homem, carpinteiro, etc. Mais do que saber o que as pessoas acham a respeito dele, nesta série especial vamos 
descobrir o que Jesus falava a seu próprio respeito. Como ele se apresentava? O que Jesus dizia de si mesmo?

Prepare seu coração para descobrir muito mais sobre Jesus nas próximas semanas, mergulhando em verdades que vão 
transformar todo o seu ser e impactar seu relacionamento com Deus. Observe o calendário abaixo e envolva-se nessa 

série que vai aproximar você e a sua célula do Cristo vivo.

01 a 06 de abril: Eu Sou a Luz do Mundo 29 de abril a 04 de maio: Eu Sou o Bom Pastor

08 a 13 de abril: Eu Sou a Porta 06 a 11 de maio: Eu Sou o Pão da Vida

15 a 20 de abril: lição livre (Conferência Transbordar)
13 a 18 de maio: Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida 
(Dia do Amigo)

22 a 27 de abril: Eu Sou a Ressurreição e a Vida 20 a 25 de maio: Eu Sou a Videira Verdadeira

QUEBRA-GELO: 

Coloque em um saquinho diferentes objetos. Vende ou tampe os olhos de algumas pessoas e peça para pegarem objetos 
e descrevê-los (qual a sua forma, tamanho, cor, etc). Evidentemente, com a venda nos olhos, será impossível fazer uma 

descrição precisa do objeto.

Lição da dinâmica: Assim como a pessoa com os olhos vendados ou tampados, muitos de nós andamos por esse mundo 

como cegos. Jesus veio para nos tirar das trevas e nos mostrar a direção que devemos seguir.

DESENVOLVIMENTO:

Luz e trevas são opostos que estão bem presentes em nossas vidas. Eles podem ser usados como ilustração da situação 
espiritual em que as pessoas se encontram. É sobre isso que vamos estudar na lição de hoje, mostrando que Jesus é a 

luz do mundo e que, sendo assim, pode transformar a realidade de trevas.

Quando a luz está apagada, não é possível enxergar algo verdadeiramente. Podemos tentar imaginar, deduzir ou até 
mesmo inventar, mas é impossível ver corretamente sem luz. Quando tentamos enxergar nossa vida, sem a devida 
proximidade com Jesus, estamos literalmente tateando no escuro. Tentamos deduzir o que é certo e o que é errado, 
tentamos fazer boas escolhas e até mesmo nos esforçamos para agradar a Deus. Mas quando fazemos isso sem Jesus é 

certo que vamos tirar conclusões equivocadas.

Texto-base: João 8.12 - 9.41

O presente texto começa com uma declaração que é a base do que se desenrola até o seu fi nal. Jesus diz: “Eu sou a luz 
do mundo. Quem me segue, nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida” (Jo 8.12). A partir disso, pode-se afi rmar o 
seguinte:

1. O mundo em que vivemos está em trevas.

Ao olharmos para o mundo em que vivemos, não é difícil concluirmos que ele está em trevas. Basta sair às ruas, 
consultar a mídia ou conversar com pessoas. A Bíblia diz, em 1João 5.19, que “o mundo todo está sob o poder do 
maligno”. Toda a criação está sob o poder do mal, isto é, mantida em submissão pelo diabo, o qual, segundo Jesus, é o 
príncipe deste mundo (cf. Jo 12.31;14.30;16.11). Satanás governa o mundo e lhe incute os seus valores. Essa autoridade 
lhe foi dada na ocasião em que o homem desobedeceu a Deus. A desobediência afastou o ser humano de seu criador 
(morte espiritual) e mergulhou todo o mundo em maldição (cf. Gn 3). A criação passou a ser corrupta e escravizada ao 
pecado. Em Gênesis 6.11 e 12, está escrito: “Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência (...) 
pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta”.

• Quais são algumas das evidências que mostram que o mundo está em trevas?

2. Jesus é a luz do mundo.

A palavra luz aparece 23 vezes no Evangelho segundo João. Dessas, 21 se referem a Jesus.  Em João, luz é uma metáfora 
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acerca de Jesus. Quando ele disse ser a luz do mundo, quis dizer que é a solução para as trevas em que o mundo está. 
No princípio desse evangelho, está escrito: “Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e 
as trevas não a derrotaram” (Jo 1.4,5). Em Jesus está a vida, a qual, como uma luz, pode tirar os homens das trevas 
em que vivem. Isso é algo muito poderoso, não há como as trevas resistirem à luz. Quando a luz chega, as trevas são 
necessariamente dissipadas. Quando Cristo e a morte se encontram, Cristo prevalece. A ressurreição é uma importante 
prova disso. Quando Jesus ressuscitou, ele derrotou a morte. Quanto a isso, a Bíblia diz: “sendo agora revelada pela 
manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio 
do evangelho” (2Tm 1.10); “(...) estive morto mas agora estou vivo para todo o sempre! E tenho as chaves da morte e do Hades” 
(Ap 1.18).

• Quando você entra em um cômodo escuro e acende a luz, o que acontece?

• Você consegue dizer com segurança que Jesus um dia entrou em sua vida e tudo o que  
estava confuso ou escondido foi iluminado?

3. Quem o segue, nunca anda em trevas, mas tem a luz da vida.

Possibilidade não é realidade. Cristo, de fato, é a luz do mundo e derrotou a morte. Entretanto, as trevas só são dissipadas 
onde a luz está presente. Para sermos livres das trevas e da morte, precisamos nos aproximar da luz, ou seja, seguirmos 
a Cristo. Conforme João 8.24,51, isso é feito através de fé e obediência. É necessário crermos em Cristo (acreditarmos e 
confiarmos nele) e obedecermos à sua palavra para não andarmos em trevas e termos a vida. João 12.46 diz: “Eu vim ao 
mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas”.

Apesar de todo o benefício trazido pela luz, muitos insistem em continuar caminhando em trevas. Por quê? De acordo 
com João, é porque não desejam que os seus pecados sejam revelados e questionados. Não querem abandonar a vida 
pecaminosa. “Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras 
eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem 
pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus” (Jo 
3.19-21).

• Você tem andado em luz ou em trevas?

• Você tem se aproximado da luz de modo que suas obras sejam reveladas e questionadas?  
Ou tem se escondido nas trevas?

Conclusão e Desafios: A obra de Cristo de nos tirar das trevas e nos levar para a luz é ilustrada pela história da cura de 
um cego de nascença. Assim como aquele homem que era cego por isso, mendigava (cf. Jo 9.8), nascemos cegos, em 
trevas, vivendo em miséria. Cristo se compadece de nós e quer nos tirar dessa situação. Para tanto, precisamos nos 
aproximar dele, reconhecendo os nossos pecados e abandonando-os. 

Mesmo uma pessoa que já se entregou a Cristo e experimentou a Sua luz transformadora pode viver momentos de 
trevas em sua vida. O pecado torna-se trevas e nos afasta de Deus. Por isso é que João também escreveu que se um 
crente diz que está em comunhão com Deus, mas anda em trevas, está se enganando. Em I João 1:7 a Bíblia nos desafia a 
andarmos na luz, vivermos na luz como estilo de vida coerente com o Deus que é Luz que seguimos.

Para esta semana, queremos propor o seguinte desafio. Analise a sua vida e conclua:

1. Você está andando em trevas ou em luz?

2. Quais áreas da sua vida estão em trevas?

3. Confesse cada pecado a Deus e receba total purificação.  (I Jo 1:9)

4. Há pessoas que você precisa procurar para pedir perdão e poder andar na luz em relação a elas?  
Faça isto o quanto antes!

AVISOS:

Semana de oração: 

Ao longo de toda essa semana de 01 a 05 de abril, estamos em um propósito poderoso de jejum e oração. Cada célula 
deve marcar encontros para as pessoas orarem juntas. Seja criativo e marque momentos especiais de oração espalhados 
pelas casas da célula, tomem café da manhã juntos, marquem de ir ao monte, forme duplas ou trios, etc. Só não vale 
transformar a reunião fixa da célula neste momento de oração, pois isso deve ser combinado em outro dia e horário. 
Envolva-se!

Vigília de oração:

Fecharemos a semana de oração com uma vigília abençoada.  
Esperamos por você no dia 5 de abril, das 20h às 0h, na sua unidade.

Conferência Transbordar:

Prepare-se para Transbordar! Vem aí a nossa próxima conferência de avivamento, de 13 a 16 de abril. 


