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LIÇÃO 8 
A Sua Vida É Uma Luz 

 
Nesta Lição Estudará... 
A Luz do mundo 
A sua vela 
Ser honesto 
Conversar como filho de Deus 
Ajudar os outros 
Agir sabiamente 
Manter-se limpo 
Ser modesto 
O trabalho honesto 
Tratar bem a sua família 
 
     Até agora temos falado principalmente das características da sua nova vida e de como deve 
desenvolvê-la. Nesta lição iremos pensar no efeito da sua vida nos seus semelhantes, naquelas pessoa 
que o rodeiam. 
 
A LUZ DO MUNDO 
     A Bíblia ensina-nos que o pecado, o erro e a ignorância acerca de Deus são como a escuridão. 
Cada indivíduo sem Cristo vai tacteando nesta escuridão espiritual e moral, perdido, enganado por 
Satanás e incapaz de encontrar o caminho para o Céu.  
     Deus na Sua grande misericórdia, enviou o Seu Filho Jesus Cristo para ser a luz deste mundo: 
 
“Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em 
trevas, mas terá a luz da vida” (João 8:12). 
 

Para Fazer 
 
1 Decore João 8:12. 
 
A SUA VELA 
     A sua vida renovada é como uma lâmpada ou vela. A presença de Jesus em si é como uma chama 
que irradia de uma vela, ou como a força eléctrica que faz brilhar a luz numa lâmpada. 
 
“A alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre”     
(Provérbios 20:27). 
 
     Você é a vela, ou a lâmpada, de Deus. A bondade e a verdade de Jesus devem brilhar através das 
suas acções. 
 
“Vós sois a luz do mundo... Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as 
vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus” (Mateus 5:14, 16). 
 

Para Fazer 
 

2 Você é uma luz para as outras pessoas porque... 
 a) sempre foi um indivíduo maravilhoso. 
 b) tem uma mente brilhante. 
 c) a presença, bondade e verdade de Jesus brilham através de si. 
 
3 Repita e reflicta sobre Provérbios 20:27. 
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4 Repita e reflicta sobre Mateus 5:14, 16. 
 
     Deus colocou-o nesta vida, como uma lâmpada num lugar escuro, para que a sua vida pessoal 
possa mostrar aos seus semelhantes o caminho para o Salvador e para o lar eterno no céu. Muitas 
pessoas estão a observá-lo, para ver se o que diz acerca do poder de Deus é verdade. A sua vida 
mostra-lhes o poder transformador do Evangelho. É testemunha de Cristo. São as suas acções, ainda 
mais do que as suas palavras, que falam de Jesus. 
 

Para Fazer 
 

5 Viver segundo os ensinamentos de Jesus... 
 a) constitui o testemunho mais poderoso no sentido de convencer os outros do poder do  

    evangelho. 
 b) não importa no sentido de encaminhar os outros a Jesus, desde que haja boa pregação. 
 
6 Lembra-se de algum crente cuja vida lhe inspirou o desejo de seguir Jesus? 
  
             
 
7 Quer ser sempre uma vela que brilha por Jesus?       
 
8 Como lâmpada de Jesus que é, está disposto a deixar que Ele o guie onde a escuridão for  
 

maior para que a sua luz brilhe ali? ____________________________ 
 

9 Ore para que o Senhor possa usar a sua vida diariamente para iluminar o caminho do céu para  
outras pessoas. 

 
     Vamos contemplar alguns dos raios de luz que irradiam da vida do crente, convencendo outros da 
verdade do evangelho. 
 
SER HONESTO 
     É bom testemunho pagar prontamente as suas dívidas. O crente deve ser recto e honesto nos 
negócios, pagando ou devolvendo qualquer empréstimo realizado e evitando compromissos que não 
poderá satisfazer. Deve cumprir rigorosamente as suas promessas, e a sua palavra não pode voltar 
atrás. 
 
“Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, 
temor; a quem honra, honra” (Romanos 13:7). 
 
“A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas honestas, perante todos os homens”          
(Romanos 12:17). 
 

Para Fazer 
 

10 As dívidas pendentes... 
 a) enfraquecem o nosso testemunho. 
 b) podem ser esquecidas, se contraídas antes da  nossa conversão. 
 
CONVERSAR COMO FILHO DE DEUS 
     O que as pessoas do mundo pensariam acerca do poder transformador de Deus se você, crente, 
usasse palavrões e contasse histórias escabrosas? Se disputasse, falasse mal dos outros, entrasse em 
coscuvilhices, mentisse e usasse linguagem imprópria, a sua luz estaria a brilhar por Deus? 
     Por outro lado, muitos indivíduos já foram convencidos do poder do evangelho pela conversa 
inspirada daqueles que se tornaram crentes. 
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     Uma das coisas mais difíceis deste mundo é controlar a própria língua. Aquilo que diz, bem como 
o seu modo de falar, pode atrair pessoas a Cristo ou afastá-las do evangelho. 
 
“Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a 
religião desse é vã” (Tiago 1:26). 
 

Para Fazer 
 

11 Pergunte a si mesmo: “O meu modo de falar faz os ouvintes sentirem o amor de Deus? Ou 
 será que estou a ofender os outros? Se eu pudesse ver sempre Jesus ao meu lado, falaria como 
 falo agora?” 

 
12 Peça a Jesus que o ajude todos os dias a agir como Filho de Deus nas suas conversas. 
 
AJUDAR OS OUTROS 
     Se realmente “amamos o nosso próximo como a nós mesmos”, este amor manifestar-se-á de forma 
bem prática: tentaremos sempre ajudar aqueles que precisarem do nosso auxílio. 
 
“A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas 
tribulações e guardar-se da corrupção do mundo” (Tiago 1:27). 
 

Para Fazer 
 

13 A sua igreja tem um programa de ajuda aos necessitados (órfãos, viúvas, etc.)?    
 
   Você colabora com esta obra?          
 
14 Pense naqueles em seu redor que sofrem problemas e tribulações. Há alguma maneira de 

ajudá-los? Está a velar pelo bem-estar deles? Peça a Deus que lhe mostre como ser um 
verdadeiro amigo dos desamparados e necessitados. 

 
AGIR SABIAMENTE 
 
“Abstende-vos de toda a aparência do mal” (1 Tessalonicenses 5:22). 
 
     As acções impensadas ou negligentes podem estragar a influência sã e construtiva do crente na 
vida dos outros. O amor fraternal entre os crentes é uma coisa maravilhosa; contudo, não devemos 
portar-nos com excessos de intimidade em relação aos nossos irmãos na fé. Pense como os outros 
podem interpretar os seus actos e comporte-se sabiamente. Seja, em todos os aspectos da sua vida, um 
bom exemplo, e a sua luz brilhará por Deus. 
 
“Não seja, pois, blasfemado o vosso bem” (Romanos 14:16). 
 
“Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no 
espírito, na fé, na pureza” (1 Timóteo 4:12). 
 

Para Fazer 
 

15 Em 1 Timóteo 4:12, Paulo recomendou a Timóteo que fosse um bom exemplo (padrão) dos  
crentes... 

 a) na hospitalidade, moderação, conversas e trabalho. 
 b) na vida santa, caridade, evangelização e alegria. 
 c) na palavra, procedimento, amor, fé e pureza. 
 
 



 39 

MANTER-SE LIMPO 
     O crente tenta seguir os regulamentos da boa higiene, dando exemplo na limpeza no seu lar, na sua 
roupa e na própria pessoa. Mas a limpeza estende-se para além do mundo físico. O nosso corpo é o 
templo do Espírito Santo e por isso devemos mantê-lo limpo por dentro e por fora. Não deve permitir 
que o seu corpo seja manchado ou enfraquecido por vícios ou actos imorais. Conserve o seu corpo 
forte e sadio para que possa sempre colaborar na obra do Senhor. 
 

Para Fazer 
 

16 Manter-se limpo... (Escolha duas respostas) 
 a) não tem tanta importância se somos pobres. 
 b) afecta a saúde da pessoa. 
 c) influi no testemunho do crente. 
 
     Todas as pessoas sabem que o fumo dos cigarros constitui uma das causas principais do cancro do 
pulmão, resultando em muitas mortes por ano. Sabe-se também que o alcoolismo e o uso de 
substâncias tóxicas, ou drogas, matam milhares de pessoas anualmente. Não devemos suicidar-nos, 
nem instantaneamente, nem a longo prazo pelo uso de tais substâncias, pois isso equivale a “destruir o 
templo de Deus”. 
 
“Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir 
o templo de Deus, Deus o destruirá; porque, o templo de Deus, que sois vós, é santo”                               
(1 Coríntios 3:16-17). 

Para Fazer 
 

17 Nós opomo-nos ao alcoolismo, à ingestão de drogas, e ao uso de fumo (cigarros, etc.)  
principalmente porque... 

 a) estes vícios constituem um desperdício de dinheiro. 
 b) estes vícios prejudicam o nosso corpo que é o templo do Espírito Santo. 
 
   A Bíblia proíbe o alcoolismo: “E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-
vos do Espírito” (Efésios 5:18). 
 
“Não sabeis que os injustos não hão-de herdar o reino de Deus? Não erreis: nem os devassos, nem os 
idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, 
nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. E é o que alguns 
têm sido; mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome 
do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus” (1 Coríntios 6:9-11). 
 
     Se sofre de algum destes vícios, fale com o seu pastor. Peça-lhe a ele e aos membros da sua igreja 
que orem por si para que possa ganhar plena vitória. A sua vida transformada será um óptimo 
testemunho para os outros que necessitam também da libertação dos grilhões do vício e do pecado. 
 

Para Fazer 
 

18 Se um crente tem dificuldade em livrar-se dos vícios e maus costumes, deve ... 
 a) deixar de frequentar a igreja. 
 b) praticar os seus vícios em segredo, longe dos olhos do público. 
 c) pedir que o seu pastor e outros irmãos em Cristo orem por ele. 
 
SER MODESTO 
     Devemos ser modestos na conversa, nas acções e no aspecto físico (vestuário, etc.). A modéstia 
opõe-se à vaidade e ao egoísmo. Se nós fôssemos comportar-nos como entes superiores aos outros, 
olhando para eles com certa condescendência, só os afastaríamos de Cristo em vez de ganhá-los para 
Ele. 



 40 

     Devemos dar-nos conta de que não temos direito algum de nos vangloriarmos por causa das 
bênçãos físicas e espirituais que desfrutamos. Realmente, não merecemos nada de bom da mão de 
Deus; aquilo que recebemos d’Ele é nos dado pela Sua divina misericórdia e bondade. Se não fosse 
esta graça da parte do nosso Pai celestial e a Sua transformação das nossas vidas, seríamos talvez os 
piores pecadores já vistos neste mundo. 
     Uma pessoa egoísta e orgulhosa quer que todos os outros reparem em si. Tal pessoa é capaz de 
chamar a atenção dos outros por meio de modos extravagantes, roupas e jóias muito caras, ou 
ostentação da sua sabedoria e habilidade superior. Pode até chegar ao ponto de chamar a atenção para 
si, violando as normas de conduta e vestuário da sociedade em que vive. Um indivíduo muito 
orgulhoso pode inclusive esquecer-se da sua experiência espiritual e da sua consagração ao Senhor! O 
crente modesto não é assim; não tenta chamar a atenção dos outros para si mesmo, mas dá sempre a 
primazia a Jesus. 
     O crente modesto evita modas extremas, indecentes ou de mau gosto. Vários trechos bíblicos 
argumentam a favor da modéstia feminina, prevenindo as irmãs crentes contra a vaidade. É natural 
que as mulheres queiram ser bonitas e atraentes, e Deus quer que todos os crentes de ambos os sexos 
possuam realmente uma beleza toda especial. No Salmo 149:4, Deus diz que “... se agrada do seu 
povo; ele adornará os mansos com a salvação.” É da vontade do Senhor que a nossa beleza irradie de 
dentro do nosso ser transformado – a paz e o amor que sentimos no coração reflecte-se no rosto. Deus 
avisa-nos que o melhor “produto de beleza” que podemos usar é um espírito manso e tranquilo: 
  
“Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é 
precioso diante de Deus” (1 Pedro 3:4). 
 

Para Fazer 
 

19 A modéstia... 
 a) é uma virtude cristã. 
 b) é sinal de um complexo de inferioridade. 
 c) é uma forma de vaidade. 
 
O TRABALHO HONESTO 
     Temos a obrigação de ganhar a nossa vida com trabalho honesto, não deixando que o amor ao 
dinheiro nos conduza ao jogo, à lotaria, ou a outras práticas clandestinas ou desonestas. Naturalmente, 
não iríamos fabricar nem vender nenhum produto que pudesse prejudicar o bem-estar ou a saúde de 
outras pessoas. 
 
“Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males...” (1 Timóteo 6:10). 
 
     Deus quer que sejamos bons trabalhadores, não preguiçosos. Muitos patrões já foram convencidos 
do poder do evangelho pela actuação de empregados crentes que desempenham bem as suas funções, 
com honestidade e sem queixas, nem má vontade. 
 
“... se alguém não quiser trabalhar, não coma, também” (2 Tessalonicenses 3:10). 

 
“... Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar 
dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vo-lo temos mandado; 
para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma”                         
(1 Tessalonicenses 4:10-12). 
 

Para Fazer 
 

20 A Bíblia ensina-nos que, se uma pessoa não quer trabalhar, 
 a) esta pessoa deve tornar-se patrão. 
 b) tal pessoa não deve comer. 
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21 O trabalho perseverante do crente é... 
 a) um impedimento ao seu testemunho. 
 b) uma boa maneira de deixar brilhar a sua luz. 
 c) sem importância. 
 
TRATAR BEM A SUA FAMÍLIA 
     Na próxima lição estudará mais sobre este assunto, mas é impossível deixarmos o presente estudo 
sem mencionarmos a influência da sua vida doméstica no seu testemunho pessoal. 
     Muitos incrédulos perdem o seu interesse inicial no evangelho por causa de conflitos domésticos 
nos lares daqueles que se chamam crentes. Por outro lado, muitas pessoas sem interesse na pregação 
do evangelho, já foram ganhas para Cristo, pelo testemunho de paciência, amor e alegria do Senhor, 
evidenciados num lar cristão. 
 

Para Fazer 
 

22 Faça uma revisão das maneiras como pode deixar a sua luz brilhar por Jesus; peça ao Senhor  
que o ajude nesta questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


