
488-JESUS! LUZ DO MUNDO 

10/12/2017 à 16/12/2017 

 

Quebra gelo: Qual o sentimento que você tem ao ver a sua cidade enfeitada com as 

luzes do natal? 

Texto: Isaias 9:2, Mateus 4:14 a 17 e João 8:12 

Introdução: Com a proximidade do natal, as cidades ficam mais bonitas e enfeitadas 

com luz.  Muitas pessoas saem das suas casas para visitar esses lugares. Quando 

passamos pelas ruas, vemos a beleza das luzes de natal. 

O profeta Isaías exerceu seu chamado em aproximadamente 730 antes do nascimento de 

Cristo e profetizou a vinda do único Salvador. Deus usou a vida do profeta Isaías para 

revelar que o nosso Senhor Jesus Cristo, havia de ser o Salvador de seu povo. O profeta 

Isaías viu “uma grande luz que resplandece sobre aqueles que vivem na região da 

sombra da morte” (Isaías 9: 2). 

 Vamos refletir: 

1 –LUZ - na bíblia é o símbolo da presença e do favor de Deus em contraste com o 

julgamento de Deus. Também é o oposto de trevas (luz e trevas/ o bem e o mal). Está 

relacionada com alegria, benção e vida em contraste com a tristeza, adversidade e 

morte. 

 A santidade de Deus é expressa em termos de luz. “E esta é a mensagem que dele 

ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas.”(1 João 

1:5) 

2 – TREVAS E ESCURIDÃO–Ausência completa de claridade ou luz. Ausência de 

Deus. Lugar destinado ao castigo eterno (inferno). Desobediência, morte. 

Ignorância (no hebraico) = escuridão.Conhecimento (no hebraico) = luz 

O meu povo foi destruído, porque faltou conhecimento; porque tu rejeitaste o 

conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim; e 

visto que te esqueceste da lei do teu Deus também eu me esquecerei de teus filhos” 

(Oseias4:6) 

3 – JESUS É A LUZ DO MUNDO–Jesus ilumina a nossa vida e revela o caminho 

para o Pai. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem condições de dar luz às pessoas que 

andam na escuridão. Somente ele, que deu pão aos famintos, que curou os aleijados, que 

mudou água em vinho e que anunciou as boas notícias, tem condições de dar-nos a vida. 

Ele foi morar justamente naquela região que era tão sofrida na época do profeta Isaías. 

Pois o Senhor foi morar numa cidade nos confins de Zebulom e Naftali (Mateus 4: 13), 



no norte do país. Assim o Senhor veio cumprir o que Deus tinha prometido pela boca 

dos profetas. Ele deu sua vida para que nós tivéssemos acesso ao Pai. 

3 – SOMOS CHAMADOS PARA ANDAR NA LUZ - “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.” (Jo 8:12). O amor de Deus é demonstrado em seu filho Jesus e esse amor 

seria manifesto na vida daqueles que seguem Jesus. Aquele que segue Jesus tem a luz 

de Cristo e anda de modo digno, como participantes do reino da luz, e como filhos da 

luz. Colossenses 1:9-14 e Efésios 5:8. 

CONCLUSÃO: Fomos alcançados, retirados do domínio das trevas para vivermos no 

reino da luz. Que possamos refletir a luz de Jesus através da nossa vida. E que nesse 

final de ano, onde temos maior contato com nossos familiares, possamos levar a luz de 

Cristo para aqueles que ainda não conhecem. E sempre lembrarmos que Jesus é a 

verdadeira luz e nós como seus discípulos devemos levar a luz de Jesus por onde 

passarmos. 

Por: Claudete Martins Valério 

 

AVISOS: 

-Discipuladores e discipuladoras agora no mês de dezembro e janeiro sempre temos um 

intervalo no dia semanal do nosso GE e GD. Gosto sempre de lembrar que paramos um 

tempo de nos reunir nas casas regularmente, mas discipulado é RELACIONAMENTO e 

isso nunca para, nunca tem férias e nem intervalo. Então... 

A data de intervalo do GE é do dia 23/12/2017 à 21/01/2018. Se você precisar ter esse 

intervalo antes por motivo de viagem ou trabalho pode fazer antes, lembrando de 

também voltar antes. Recomendo que o GE tenha apenas um mês de intervalo 

(Comunique seu discipulador ou sua discipuladora se essa for sua situação, porque não 

caminhamos sozinhos). 

A data de intervalo do GD é do dia 17/12/2017 à 03/02/2018. Voltamos no primeiro 

Encontro de Discipuladores de 2018 que será dia 03/02/2018 às 20h no templo da 

Igreja. Em janeiro não teremos Encontro de Discipuladores e nem Relógio de Oração. 

 

 

 

 

 

 



489-TEMA LIVRE 

17/12/2017 à 23/12/2017 

 

 

Nessa semana o tema será livre porque muitos discipuladores e discipuladoras realizam 

confraternizações de encerramento do ano. Então aproveitem essa semana para ter um 

tempo diferenciado com o seu GE. 

E lembre-se desses avisos importantes... 

 

 

 

AVISOS: 

-Discipuladores e discipuladoras agora no mês de dezembro e janeiro sempre temos um 

intervalo no dia semanal do nosso GE e GD. Gosto sempre de lembrar que paramos um 

tempo de nos reunir nas casas regularmente, mas discipulado é RELACIONAMENTO e 

isso nunca para, nunca tem férias e nem intervalo. Então... 

A data de intervalo do GE é do dia 23/12/2017 à 21/01/2018. Se você precisar ter esse 

intervalo antes por motivo de viagem ou trabalho pode fazer antes, lembrando de 

também voltar antes. Recomendo que o GE tenha apenas um mês de intervalo 

(Comunique seu discipulador ou sua discipuladora se essa for sua situação, porque não 

caminhamos sozinhos). 

A data de intervalo do GD é do dia 17/12/2017 à 03/02/2018. Voltamos no primeiro 

Encontro de Discipuladores de 2018 que será dia 03/02/2018 às 20h no templo da 

Igreja. Em janeiro não teremos Encontro de Discipuladores e nem Relógio de Oração. 

 

 

Um abração 

Debora  Ap. Santana Silvestre 


