
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música  escolhida em quantidade que  dê   para 

distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que 

eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer 

Jo 8.12 

Introdução 

Ao longo do Evangelho de João (e de toda a Bíblia), Jesus é descrito como sendo Luz (Jo 1.1-5; At 9; Mt 17). 
Diante da afirmação de que Jesus é a luz, surge a pergunta: O que significa dizer que Jesus é a luz? 

A afirmação de que Jesus é a luz do mundo possui pelo menos 3 significados: 

1. Ele é o Salvador profetizado no Antigo Testamento:  
Por diversas vezes no AT, quando o povo estava sofrendo, Deus prometeu por intermédio de seus profetas 

enviar um salvador ao mundo, um libertador que resgataria o povo: o Messias. Uma das características desse 
Messias prometido é que ele seria Luz para o povo. 

O profeta Isaías diz: 
Is 42.6-7 “Eu, o SENHOR, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, 
e para luz dos gentios. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em 
trevas.” Is 42.6-7 

E diz mais: 
“Disse mais: Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de 
Israel; também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra.” Is 49.6 

Assim, ao dizer “Eu sou a luz do mundo”, Jesus está afirmando que ele é o Messias prometido; o salvador do 
mundo. 

2. Ele abre os nossos olhos e nos faz enxergar as coisas como elas realmente são. 

Somente por meio de Cristo podemos enxergar a realidade como ela realmente é: O mal como mal; o pecado 
como pecado; a verdade como verdade; a justiça como justiça; Deus como Deus. Longe de Cristo, não conseguimos 
perceber o quão terrível é o pecado,   quão decaída é a nossa cultura e o quão santo Deus é. Isto acontece porque 
quanto mais exposto à luz, mais claramente vemos as coisas. Na realidade, sem a Luz, tudo é trevas. 

3. Ele nos faz parar de andar na escuridão tropeçando; ele dissipa toda treva. 

Quando tentamos andar por um lugar em que não há luz, tropeçamos, caímos e nos perdemos. Só conseguimos 
andar com segurança quando há luz para iluminar nosso caminho. 

Jesus é a Luz do mundo, enviada por Deus para nos tirar das trevas. O profeta Isaías diz: 
“O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu lhes a 
luz.” Is 9.2 
 

 Quem segue a Luz tem a Luz; tem vida (Jo 8.12c; Cf. Jo 1.4) 

Jesus é a luz da verdade, que dissipa as trevas da mentira e da falsidade; 

Jesus é a luz da paz, que dissipa as trevas da contenda; 

Jesus é a luz da liberdade, que dissipa as trevas da escravidão; 

Jesus é a luz da santidade, que dissipa as trevas do pecado 
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Jesus é luz da alegria, que dissipa as trevas da tristeza; 

Jesus é a luz do amor, que dissipa as trevas do ódio; 

Jesus é a luz da vida, que dissipa as trevas da morte 
 

Conclusão. 

Você de alguma forma está andando em trevas, tropeçando? 

Você gostaria de começar a andar na Luz? 

O Salvador do mundo, prometido há muito, é o seu salvador pessoal? 

 

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem à vontade. 

Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários 

 

 


