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LIÇÃO 6 
Jesus, a Luz do Mundo 

 
Nesta Lição Estudará... 
Luz para o Mundo 
     O Mundo em Trevas 
     A Luz de Deus 
A Natureza da Luz 
     A Luz Elimina as Trevas 
     A Luz Revela 
     A Luz é Energia 
     A Luz é Imparcial 
As Reacções à Luz 
     A Rejeição 
     A Aceitação 
 
LUZ PARA O MUNDO 
 
O Mundo em Trevas 
     Alguma vez já andou na escuridão e desejou ardentemente ter uma luz para poder ver em redor? Já 
experimentou a ansiedade de desconhecer os perigos ao seu lado ou à frente, ou a incerteza de estar a 
caminhar na direcção certa? É tão fácil a gente perder-se na escuridão, não é? 
     Talvez já tenha passado uma noite com medo de algum perigo, conhecido ou desconhecido, e 
verificar, no dia seguinte, como tudo parece tão diferente, à luz radiante de um dia de sol. Podemos 
facilmente entender porque a Bíblia usa as trevas como símbolo do mal, erro, incerteza, perigo e 
morte. A luz é o símbolo da vida, alegria, verdade, e de tudo o que é bom. 
     A palavra “trevas significa ausência de luz. O mundo mergulhou-se em trevas espirituais no 
momento em que o pecado separou Adão e Eva de Deus. Por quê? Porque Deus é o manancial de luz. 
Sem ele nós só podemos vaguear na escuridão, perdidos, sem saber para onde estamos a ir. A Bíblia 
descreve esta situação: 
 
 “Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus: e os vossos pecados encobrem o 
seu rosto de vós, para que vos não ouça... Pelo que, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos 
alcança; esperámos pela luz, e eis que só há trevas; pelo resplendor, mas andamos na escuridão. 
Apalpamos as paredes, como cegos; sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando....”       
(Isaías 59:2, 9-10). 

 
“Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza 
do seu coração” (Efésios 4:18). 

 
“Mas, aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir; 
porque as trevas lhe cegaram os olhos” (1 João 2:11). 
 

Para Fazer 
 
1 O que significa a palavra “trevas”? 

a) Poder em si mesmo 
b) Ausência de luz 
c) Falta de visão 
 

2 O que é que trouxe trevas espirituais ao mundo? 
a) O destino 
b) A inexistência de luz espiritual 
c) O pecado que separou o homem de Deus 
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3 De acordo com o significado, coloque cada uma destas palavras: vida, morte, alegria,  
     bem, mal, amor, ódio, erro, verdade – na coluna da direita ou da esquerda. 
 
  Trevas     Luz 
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
A Luz de Deus 
     Deus é luz – a fonte perene de toda a luz. As pessoas vivem nas trevas espirituais até receberem 
uma revelação especial da luz de Deus. Esta é a razão de Jesus ter-Se tornado a Luz do Mundo; Ele 
veio para nos dar a luz de Deus; para nos revelar o amor de Deus, e a Sua vontade para as nossas 
vidas. 
 
“...Deus é luz e não há nele trevas nenhumas” (1João 1.5). 
  
“Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens” (João 1:4). 
 
     Ouça as palavras de Jesus sobre Si mesmo: 
  
“...Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida” (João 8:12). 

 
“Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo” (João 9:5). 

 
     As pessoas não deveriam ter ficado surpresas ao ouvirem Jesus dizer de Si mesmo: “Eu sou a luz 
do mundo”. O profeta Isaías já havia predito que o Messias viria como a Luz de Deus. Mateus cita 
esta profecia do Velho Testamento e diz que ela havia-se cumprido em Jesus. 
 
“O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz; e aos que estavam na região e sombra da 
morte, a luz raiou” (Mateus 4:16). 

 
Para Fazer 

 
4 Qual o versículo da Bíblia que nos diz que Deus é luz?        
    Decore-o. 
 
5 Quem disse: “Eu sou a luz do mundo”?         
 
6 Reflicta sobre João 8:12. O que Jesus disse que teríamos, se O seguíssemos?     
 
             
 
A NATUREZA DA LUZ 
 
A Luz Elimina as Trevas 
     Jesus, a luz, elimina as trevas. A presença d’Ele nos corações expulsa o pecado, a culpa e o medo. 
O seu amor elimina o ódio. A Sua luz traz esperança, segurança, conforto e força à alma. 
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“O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida; de 
quem recearei?” (Salmo 27:1). 
 
     A luz é mais forte do que as trevas. “Todas as trevas do mundo não podem apagar uma única 
vela.” Se tem Jesus na sua vida, o poder do mal à sua volta, e as experiências amargas da vida, não 
podem extinguir a luz que há em si. Uma senhora cristã, que havia estado doente e incapacitada de 
sair do leito por muitos meses, mostrava-se sempre animada. Alguém lhe perguntou como poderia 
estar tão alegre, sem nem ao mesmo lhe ser possível levantar-se para ver o sol. Ela respondeu, “O meu 
quarto está escuro mas eu tenho o Sol no meu coração.” Jesus era a sua fonte secreta de luz espiritual 
que expulsava as trevas, a tristeza. Ele inundava a sua alma com a luz do sol. 
 

Para Fazer 
 

7 O que é que pode extinguir, do coração de uma pessoa o medo, a culpa, o pecado, o ódio e o     
 ressentimento? 

a) O pensamento positivo. 
b) Regras de um bom procedimento. 
c) A presença de Jesus na sua vida. 
 

8 Pense: Precisa que Jesus afugente as trevas da sua vida? Possui uma luz secreta, que brilha 
quando está a enfrentar sofrimento ou problemas? 

 
A Luz Revela 
     A luz permite-nos ver as coisas como elas são. A única maneira de conhecermos a verdade 
espiritual é através da luz espiritual que vem de Deus. Nós encontramos essa luz na Palavra escrita de 
Deus – a Bíblia – e na Palavra viva de Deus – Jesus Cristo. Jesus é o revelador e intérprete da vida. 
Ele ajuda-nos a compreender a Palavra de Deus e indica-nos o caminho de Deus. Ele mesmo é o 
caminho. 
 
“Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim”    
(João 14:6). 
 
     Jesus ajuda-nos a ver a nós mesmos, como realmente somos. Na Sua vida perfeita e nos Seus 
ensinamentos vemos quão longe estamos do modelo de Deus para nós. Vemos os nossos pecados, o 
nosso orgulho, o nosso egocentrismo e motivos secretos. Jesus mostra-nos a necessidade que temos 
do perdão e vida nova que Ele nos oferece. 
     Jesus revela Deus para nós e mostra-nos de que maneira Ele satisfará as nossas necessidades. Em 
Jesus nós vemos demonstrado o amor de Deus por nós, a Sua paciência connosco e a Sua provisão 
para a nossa salvação. Ele mostra-nos como receber Deus nas nossas vidas e gozar para sempre da 
Sua luz. 
 
“Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos 
corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo”                          
(2 Coríntios 4:6). 

 
“O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem das sua pessoa...” (Hebreus 1:3) 

 
Para Fazer 

 
9 Cite dois lugares onde podemos encontrar a verdade sobre nós mesmos, Deus, e a    
     vida. 

  
a)             

  
b)             



 39 

10 Trascreva e reflicta sobre 2 Coríntios 4:6.        
 
             
 
             
 
11 De acordo com 2 Coríntios 4:6, onde podemos ter conhecimento da glória de Deus? 
             
 
12 Para que nós conhecêssemos a Sua glória, onde Ele mesmo resplandeceu?    
 
13 Em Hebreus 1:3 lemos que Jesus é a expressão exacta de quem?      
 
14 Pense: Gostaria de ver a glória de Deus, revelada na face de Cristo? 
 
A Luz é Energia 
     A luz é energia radiante. Os cientistas estão a aprender mais e mais a respeito do poder da luz que 
o sol irradia. A sua energia é uma tremenda fonte de poder para o uso da Humanidade. As pessoas 
podem usá-la para aquecer os seus lares e operar as suas máquinas. Mas, o mais maravilhoso de tudo, 
é o seu efeito na vida e saúde. Muitas plantas não crescem na sombra. A luz do sol mata muitos 
germes e contribui para a nossa saúde e força. Pense na Terra sem o sol. Não haveria calor. Não 
haveria vida. Não haveria força para sustentá-la em órbita. Uma esfera gelada, perdida num céu negro, 
rumando para a destruição. 
     O que o sol representa para a Terra, Jesus, o Sol da Justiça, é para nós. Ele traz vida, calor, energia, 
e poder para aqueles que O aceitam. O Seu poder sustém-nos na órbita certa. Ele cura o nosso corpo e 
espírito. A luz da vida que Jesus dá é mais forte do que a morte. Como a planta brotando da semente e 
erguendo-se para encontrar a luz do sol, aqueles que morreram em Cristo sairão do túmulo com um 
novo corpo e subirão para encontrar-se com Jesus quando Ele voltar à Terra. 
 
“Mas, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas 
asas...” (Malaquias 4:2). 

Para Fazer 
 

15 Qual o título dado a Jesus em Malaquias 4.2? 
  
             
 
16  Pense: de que maneira uma pessoa sem Jesus é semelhante à Terra sem o sol? Conhece 

 alguém assim? Se conhecer, ore para que Deus ajude esta pessoa a encontrar-se com Jesus. 
 

A Luz é Imparcial 
     A luz brilha para todos em todo o lugar. Da mesma maneira que o sol brilha no topo da montanha e 
nos vales, sobre ricos e pobres, sábios e néscios, a luz de Jesus brilha para todo o mundo, tanto para os 
bons como para os maus. Algumas pessoas pensaram que o Salvador viria só para a sua nação. Mas 
Deus deixou claro que a Sua luz da salvação é para todo o mundo. 
  
 
“Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo” (João 1:9). 
 
“Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do alto nos visitou; para alumiar 
aos que estão assentados em trevas e sombra de morte; a fim de dirigir os nosso pés pelo caminho da 
paz” (Lucas 1:78-79). 
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     Certa vez um cego estava à beira da estrada, a pedir esmola. Ele ouviu o barulho de uma multidão 
que se aproximava. Ficou a saber que era Jesus que estava a passar, e que uma multidão O 
acompanhava. O mendigo já tinha ouvido a respeito de Jesus e do Seu poder de curar as pessoas. Ele 
gritou em voz alta: “Jesus, Filho de David, tem misericórdia de mim!” As pessoas repreenderam-no e 
disseram que se calasse. Não achavam que Jesus teria tempo para ajudar um simples mendigo. Mas, 
Jesus tem tempo e ajuda para todos que pedem a Sua ajuda. O cego continuou a gritar, e Jesus parou, 
e mandou que ele fosse trazido á Sua presença. Jesus curou-o. 
 
“E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus...” (Lucas 18:43). 
 
     A vida tomou um novo significado e rumo, depois que o cego se encontrou com Jesus. O seu 
mundo de trevas tornou-se dia claro. O que ele havia sido antes, onde se sentara a mendigar, como 
tropeçara nas trevas, nada disto importava mais. Agora ele andava na luz, não mais um pobre cego, a 
pedir esmola, mas um seguidor de Jesus, a Luz do mundo! 

 
Para Fazer 

 
17 Em João 8:12 lemos que Jesus veio para ser 

a) a luz para a Sua nação, somente. 
b) o sol da Justiça. 
c) a luz do mundo. 

 
18 Transcreva e reflicta sobre Lucas 1:78-79.        
 
                     
 
             
 
             
 
19 Pense: De que maneira a vida do mendigo foi mudada, quando ele chamou por Jesus e O 

encontrou? Que mudança Jesus operará na sua vida, se Lhe pedir? Há pessoas à sua volta que 
precisam de Jesus? Você ajuda-as a encontrarem-se com Jesus ou apenas passa por elas, sem 
fazer caso delas?  

 
 
AS REACÇÕES À LUZ 
 
A Rejeição 
     Algumas pessoas não gostam de Jesus e recusam-se a aceitar a Sua luz. Querem seguir em frente 
vivendo do modo que lhes agrada e não obedecendo às ordens de Jesus nem fazendo o que Ele manda. 
Quando Jesus estava na Terra, alguns odiaram-No, porque os Seus ensinamentos lhes mostraram o 
quanto eram pecadores. Eles quiseram extinguir a luz, matar Jesus. Eles lutaram contra o evangelho. 
Jesus disse-lhes que Ele trazia a salvação para todos, que todos que O aceitassem seriam salvos. Mas 
aqueles que rejeitam a Sua luz estão a condenar-se a si mesmos a viver e morrer nas trevas. 
 
“E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, 
porque as suas obras eram más. Porque, todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, 
para que as suas obras não sejam reprovadas” (João 3:19-20). 
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Para Fazer 
 

20 Pense: Conhece algumas pessoas que rejeitam Jesus? Por que será que agem assim? O que é 
que lhes vai acontecer? Acha que poderiam mudar de ideia, se conhecessem mais sobre Jesus? 
E aqueles que têm adiado a sua decisão de aceitar ou não Jesus? Será isto também um modo 
de rejeição? Será que também estes correm perigo? O que acha que Deus sente em relação 
àqueles que recusam a salvação que Ele lhes oferece em Jesus? 

 
A Aceitação 
     Jesus prometeu: “Todo aquele que me segue, terá a luz da vida”. Esta promessa torna-se um 
facto real e uma experiência contínua na vida dos que seguem Jesus. Jesus é a luz. Ter Jesus é ter a luz 
da vida e todos os benefícios que a luz traz. Ter a luz do mundo é mais do que ter conhecimento, força 
de vontade ou pertencer a uma determinada religião. É mais do que conhecer a vida de Jesus, ou os 
Seus ensinos. É ter Ele mesmo, como uma força radiante, energética e reveladora, na sua vida. 
     Jesus diz: “Todo aquele que Me segue...” Para termos a luz de Deus precisamos de fazer uma 
coisa – seguir Jesus, andar na Sua luz. Deus revelou-Se a Si mesmo, e revelou a Sua verdade àqueles 
que estão desejosos de aceitar a Sua verdade e segui-Lo. Ele guia-nos diariamente. 
 
“Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de 
Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado” (1 João 1:7). 
 
“Mas, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito” 
(Provérbios 4:18). 
 
     Deseja seguir Jesus e ter a luz da vida? Receba-O, agora, em todas as áreas da sua vida. Deixe que 
a Sua presença radiosa afugente todas as trevas da sua vida. Siga a Sua luz e compartilhe esta luz com 
os que o cercam. Entregue a sua vida a  Jesus, para que Ele possa enchê-la com a Sua luz. 
 
Oração: Senhor, eu peço-te que entres na minha vida. Retira as trevas dos meus pecados e medos. Faz 
de mim o tipo de pessoa que queres que eu seja. Faz-me brilhar com o brilho da Tua luz. Ajuda-me a 
seguir-Te, dia a dia. Agradeço-Te a Tua luz. 

 
Para Fazer 

 
21 Decore 1 João 1:7. O que é que o sangue de Jesus faz por nós, se andarmos na luz? 
 
            
        
22 Se ainda não aceitou a Jesus, quer aceitá-Lo agora? Pode pedir-Lhe que entre na sua vida, 

usando as palavras da oração acima ou orando com as suas próprias palavras. Se já O aceitou, 
agradeça-Lhe a Sua luz, e peça-Lhe que o ajude a andar e compartilhar essa luz com outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


