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LIÇÃO 6:

A PALAVRA DE DEUS É LUZ PARA NOSSA VIDA
INTRODUÇÃO:

A luz é algo tão importante, ou mesmo fundamental, que a primeira menção a ela é feita em Gênesis
1.3, na criação: “E disse Deus: Haja luz; e houve luz.” Na lição de hoje, estudaremos a comparação entre
luz e a Palavra de Deus. Vamos pensar juntos:
1. Você se sente mais seguro quando o ambiente está iluminado?
2. Já parou para pensar porque a lâmpada (luz) é símbolo de novas ideias (criatividade)?

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
Leitura bíblica:
“E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que
alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações.” (2 Pedro
1.19).
Assim como caminhar por uma via escura não dá segurança a ninguém, desconhecer a Palavra de
Deus é não ter a luz que guia nossos passos (Sl 119.105). Ela nos faz enxergar em meio à escuridão
(trevas) e nos faz entender os planos e propósitos de Deus (Leia 2 Coríntios 4.6, Sl 19.8).
1. Ela nos dÁ EntEndImEnto num mundo dE trEVas

“Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz, para o meu caminho... A exposição das tuas palavras dá
luz e dá entendimento aos símplices.” (Salmos 119.105,130.)
A palavra de Deus é fonte de luz que ilumina nossa vida: nossas decisões, nosso entendimento.
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Através dela podemos “andar” em caminhos claros (iluminados) e “enxergar” sem dificuldades. Jesus veio
para trazer luz a um mundo dominado pelas trevas. (Leia também João 8.12, Salmos 36.9, 2 Coríntios
4.6, João 1.5)
2. Ela nos torna luz para o mundo

“Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz” (Efésios 5.8)
Além de ser luz, a Palavra de Deus nos torna luz para o mundo. É como se fôssemos um farol para
guiar aqueles que estão perdidos, sem direção. O apóstolo Paulo nos estimula a vivermos uma vida
como “filhos da luz” . Isso significa que precisamos agir como pessoas que desaprovam as obras do
diabo, do mundo e das trevas. “Não participem das obras infrutíferas das trevas; antes, exponham-nas à luz”
Efésios 5.11. (Leia também Mateus 5.14, Salmos 18.28, 1 João 1.7)

CONCLUSÃO:
Primeiro Deus criou a luz. Ela iluminou a terra caótica e sombria. Jesus é luz! A luz de Cristo pode
iluminar o mundo de hoje, infeliz e mergulhado no vazio e escuro espiritual. (Leia Jo 1.1-9)
“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’”. João 8.12

DESAFIOS:
1. Que atitudes você precisa ter para que sua vida seja luz para o mundo?
2. Identifique alguma situação em sua vida que seja ou esteja em trevas e lance sobre ela a luz da Palavra deDeus. Tenha essa experiência!
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