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LIÇÃO 153 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Use a dinâmica abaixo. 

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 8.12 
 

SÉRIE DE LIÇÕES: QUEM É JESUS?  

EU SOU A LUZ DO MUNDO -  JOÃO 8.12 

Dinâmica – Coloque dentro de uma sacola diferentes objetos; tampe os olhos de uma pessoa e 

peça para pegar um dos objetos e descrevê-lo (sua forma, tamanho, cor, etc). Evidentemente será 

impossível fazer uma descrição precisa do objeto.  Lição da dinâmica: ...É assim que muitos de nós 

andamos, cegos e sem direção mas Jesus veio para nos tirar das trevas e dar vida e direção. 
  
Introdução 

Luz e trevas são os opostos que estão bem presentes em nossas vidas e podem ser usados como 

ilustração da situação espiritual em que as pessoas se encontram. 

Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas; pelo contrário, terá a 

luz da vida” (Jo 8.12). Com esta declaração pode-se afirmar que:  
 
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, basta consultar a mídia... A Bíblia diz, em 1João 5.19: que “o mundo inteiro jaz no 

maligno”. Toda a criação está sob o poder do mal, mantida em submissão ao diabo; satanás 

governa o mundo e lhe incute os seus valores para mantê-los nas trevas. 
 
A desobediência afastou o ser humano de seu criador (morte espiritual) e mergulhou todo o mundo 

em maldição. A criação passou a ser corrupta e escravizada pelo pecado.  

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 e dessas, 21 se referem a Jesus.  Esta 

é uma afirmação de que Ele é a solução para as trevas em que o mundo está.  
 
No princípio desse evangelho, está escrito: “A vida estava Nele e a vida era a luz dos homens. A luz 

resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela” (Jo 1.4,5).  

A Bíblia afirma que as trevas “o diabo” não pode resistir a luz que é Cristo; Vamos agora falar e fazer 

declarações sobre todos os tipos de trevas que Jesus tem poder para vencer.  
 
3. Quem segue Jesus Cristo não anda em trevas, pelo contrário, tem a luz da vida  

Cristo de fato é a luz do mundo e derrotou a morte entretanto, na prática, as trevas só são 

dissipadas onde a luz está presente.   

Mesmo com todo o benefício trazido pela luz muitas pessoas insistem em continuar caminhando em 

trevas e para a morte.   

O que a palavra fala sobre isto em João 3.19-21. (compartilhem uns com os outros) 
 

Conclusão  

Você deseja se aproximar mais da luz de modo que suas obras sejam reveladas e questionadas? 

Se sim, com certeza você  experimentará mais transformação. Em duplas compartilhem e orem uns 

pelos outros neste sentido. 
 
EVANGELISMO - APELO:  
VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Ore por Bill, Sarah e filhos na Ásia. Saúde, recursos e ministério. 
 

  Pr. Djalma Barroso Org.  CÉLULAS DNA-IBREM – 2018   Fonte: Igreja Batista Central – Série de Lições: Quem é Jesus?   

 


