Momento da visão celular: Sempre dê inicio ao encontro da célula dando as boas vindas a todos e
reafirmando o motivo de nos reunirmos semanalmente num grupo pequeno: ter um novo encontro
face a face com Jesus. Leia Mateus 18.20 e declare sua certeza de que Jesus está presente onde
nos reunimos em nome dele. Por isso, tudo pode acontecer.
QUEBRA-GELO
Coloque em um saquinho diferentes objetos. Tampe os olhos de uma pessoa e peça para pegar um
dos objetos e descrevê-lo (qual a sua forma, tamanho, cor, etc). Evidentemente que, com a venda
nos olhos, será impossível fazer uma descrição precisa do objeto. Lição desta dinâmica: Assim
como a pessoa com os olhos vendados ou tampados, muitos de nós andam por esse mundo como
cegos. Jesus veio para nos tirar das trevas e nos mostrar a direção que devemos seguir.
INTRODUÇÃO
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.
DESENVOLVIMENTO
Texto-base: João 8.12 e 9.1-11; 39-4 Falando novamente ao povo, Jesus disse: “Eu sou a luz do
mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida” Ao passar,
Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: “Mestre, quem
pecou: este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? “ Disse Jesus: “Nem
ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se
manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me
enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no
mundo, sou a luz do mundo”. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com
saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: “Vá lavar-se no tanque de
Siloé” ( que significa Enviado ). O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e
os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: “Não é este o mesmo
homem que costumava ficar sentado, mendigando? “ Alguns afirmavam que era ele.
Outros diziam: “Não, apenas se parece com ele”. Mas ele próprio insistia: “Sou eu
mesmo”. “Então, como foram abertos os seus olhos? “, interrogaram-no eles. Ele
respondeu: “O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus
olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me, e agora vejo” Disse
Jesus: “Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que
veem se tornem cegos”. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e
perguntaram: “Acaso nós também somos cegos? “ Disse Jesus: “Se vocês fossem
cegos, não seriam culpados de pecado; mas agora que dizem que podem ver, a culpa
de vocês permanece”.
O que lemos começa com uma declaração que é a base do que se desenrola até o seu final do
capítulo 9 do Evangelho de João. Jesus diz: “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca
andará em trevas, mas terá a luz da vida” (João 8.12). A partir disso, pode-se afirmar o seguinte:
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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. Basta 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 e pecou contra 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 6.12, está escrito: “Viu Deus a terra, e eis
que estava corrompida; porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra”.
Pergunta: Quais são, em sua opinião, 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 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. O mundo jaz em trevas, o diabo é o príncipe das
trevas e viver no pecado é andar na escuridão. O diabo cegou o entendimento das pessoas, por
isso, aqueles que são prisioneiros do pecado vivem em densas trevas. 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, pois não há como as trevas
resistirem à luz. Quando a luz chega, as trevas são necessariamente dissipadas. Jesus veio ao
mundo para desfazer as obras do diabo, libertar os cativos e dar vista aos cegos. Jesus é a luz do
mundo e a luz prevalece nas trevas. Onde o evangelho é proclamado, a escuridão é vencida.
Onde a verdade de Deus prevalece, a alma humana é iluminada. Onde Jesus é anunciado como
Salvador, aqueles que vivem presos pela impiedade e desconhecimento de Deus são libertos.
Jesus é a luz que veio ao mundo para iluminar todos os homens. Aqueles que nele creem não
andam em trevas. Aqueles que nele confiam sabem para onde vão. Ele disse que é a luz do
mundo, não uma luz no mundo. Só em Jesus há salvação. Só em seu nome há perdão.
3. Quem o segue não anda em trevas, pelo contrário, 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? Esta é a grande questão que precisamos encarar: por que tantos não querem a luz de
Jesus?
Pergunta: Em sua opinião, porque tantos tem medo de um relacionamento com Jesus? Se Ele é
sensacional e maravilhoso, por que tantos o evitam?
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” (João 3.19-21).
As grandes e decisivas perguntas que cada um de nós precisa responder são:
1. Você tem andado em luz ou em trevas?
2. Você tem se aproximado da luz de modo que suas obras sejam reveladas e questionadas?
3. Você tem se escondido de Deus?
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CONCLUSÃO
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 e, por isso, mendigava (cf. Jo 9.8),
nascemos cegos, em trevas, vivendo em miséria espiritual. Mas 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 de sua luz transformadora pode
viver momentos de trevas. O pecado nos envolve na escuridão, nos afastando de Deus. João
escreveu que se um crente afirma que está em comunhão com Deus mas anda em trevas, está
mentindo (1Jo 1.6). No verso seguinte (v.7), a Bíblia nos desafia a andarmos na luz, ou seja, a
termos a luz como estilo de vida. Essa é uma atitude totalmente coerente com o Deus que
seguimos. Nosso Deus é luz. Conforme João mesmo diz, “Deus é luz, e não há nele treva nenhuma”
(1Jo 1.5). Para sermos como ele, devemos evitar as trevas e sempre nos aproximarmos da luz; de
Deus, da comunhão transparente com os irmãos e buscar uma vida de sinceridade e pureza.
Para esta semana, queremos propor os seguintes desafios:
1. Verifique com sinceridade se você está andando em trevas ou em luz. Quais áreas da sua vida
estão em trevas?
2. O que Deus te mostrar que ainda é treva em sua vida, confesse cada pecado a Deus e receba
total purificação (cf. 1Jo 1.9);
3. Veja se existem pessoas que você precisa procurar para pedir perdão, ou fazer uma reparação
Momento de oração: incentive e permita que orem uns pelos outros antes de encerrar a reunião..
Momento de evangelismo: Verifique se alguém deseja pedir perdão a Deus por estar vivendo nas
trevas e convide-a a orar confessando seus pecados e entregando sua vida a Jesus, a luz do
mundo. E não se esqueça de terminar orando pelos amigos e parentes da nossa lista VIP de oração.
Orem para que sejam alcançados para Jesus e que venham participar da célula.
CENTRAL DE AVISOS
ENCONTRO COM DEUS
CHEGOU, Será nesta sexta 23 a saída para o encontro, pontualmente as 18:30 da porta da
IBC. Você que ainda não fez a suainscrição ou de seu amigo, corra e procure seu Líder de célula,
ainda da tempo. O investimento é R$ 100,00 e o retorno é uma vida transformada.
SUMMIT – Congresso na Central nos dias 23 e 24 de Outubro. Maravilhoso treinamento em
liderança e influencia em todas as áreas da vida.
RAVENA – Em novembro, teremos nosso tradicional acampamento, não deixe de participar, pois
será uma grande benção. Piscina, Campo de Futebol, Quadra de Futsal, Vôlei, Peteca, Basquete e
muita presença de Deus aguardam por você.
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