494- SEJA LUZ
18/02/2018 à 24/02/2018
Quebra-gelo: Você já ficou sem luz na sua casa? Como foi? Do que mais sentiu falta?
Texto: João 8:12 e Mateus 5:14
Introdução: Semana passada falamos sobre “mudanças”. No dia 05 de janeiro eu e minha
família mudamos de apartamento, e estamos em processo de adaptação na nova moradia.
Nos dias da nossa mudança aconteceu algo interessante, ficamos cinco dias sem luz, sem
energia elétrica. Já mudamos várias vezes e isso nunca tinha acontecido. A Companhia
Elétrica (COPEL) nos informou que em casos de mudanças, eles têm até cinco dias úteis
para ligarem o relógio. Mudamos em uma sexta-feira, o que acabou nos prejudicando,
porque eram até “cinco dias úteis”. Foi aí que tivemos uma experiência muito especial.
Durante o dia, enquanto tinha luz, passamos arrumando e limpando nosso novo
apartamento, à noite ficamos hospedados na casa do Alexandre e da Rosangela. E eles
foram luz em nossas vidas.
Desenvolvimento: Nesses dias de mudança, sem luz aprendi algumas coisas...
1-Sem luz somos limitados: Por mais que podíamos fazer várias coisas durante o dia,
quando anoitecia ficávamos limitados e precisávamos parar nossas atividades. Muitas
pessoas estão tentando viver “meia vida”, viver limitados porque estão vivendo sem Jesus
que é a luz do mundo (Jo 8:12). Quando vivemos por conta própria, sem caminharmos
com Jesus, estamos vivendo em trevas. Nas trevas nos perdemos, perdemos coisas e
pessoas. Nas trevas perdemos oportunidade de uma vida melhor, porque o melhor é Jesus,
a luz do mundo.
2-Quando seguimos Jesus somos luz (Mt 5:14): Por conta própria não geramos luz. Só
podemos ser luz na vida dos outros quando Jesus é a nossa luz, porque Ele é a fonte de
energia. Ele é a fonte de todas as coisas (Sl 87:7). Se Jesus é sua luz, consequentemente
você é luz na vida de outras pessoas. Se você é discípulo de Jesus, consequentemente
você faz discípulos. Sendo luz na vida de outra pessoa, nós proporcionamos...
•

Limpeza: Para tomarmos um bom banho não basta termos água, é
necessário ter energia para termos a água em uma temperatura agradável.
Nos dias que ficamos na casa da Rô e do Xande eles foram luz, nos
proporcionaram um bom banho. Quando as pessoas chegam na sua vida,
sujas pelas situações que vivem no dia-a-dia, você tem sido luz e
proporcionado limpeza na vida delas? Ou o que você faz é jogar um balde
de água fria na pessoa?

•

Alimento: Com a falta de energia, nós também ficamos sem gás, porque o
aquecedor a gás é ligado na energia, logo não podíamos cozinhar, mesmo

tendo alimento, então fizemos nossas refeições em algumas casas nesses
dias (Joana, Carla, Rosangela). Quantas pessoas tem a Bíblia em suas
casas, mas não sabem se alimentar dela? Nós que somos a luz do mundo
preparamos o alimento, para suprir na vida dos outros. Fazemos isso
quando conversamos, quando orientamos e acima de tudo quando vivemos
na Palavra e nos relacionamos com as pessoas.

•

Companhia: Quem é luz se relaciona com as pessoas, não fica vivendo
somente no seu “mundinho”. Suas atividades, compromissos, família são
importantes, mas “os outros” também são. Quem é luz passa dificuldade
junto com o outro, chora junto, ri junto, comemora junto (Sl 133:1)

•

Descanso: Depois de um dia de arrumação e limpezas do novo
apartamento estávamos cansados e sujos. Então nos limpamos, comemos,
tivemos companhia e depois descansamos. Quando somos luz na vida dos
outros, também proporcionamos descanso. Jesus através de nós alivia o
farto do cansado.

Conclusão: Como você tem vivido sua vida? Seus dias tem sido limitado por falta de luz?
Você deseja receber Jesus como sua única fonte de luz? Então vamos orar!
Jesus já é luz na sua vida, você tem sido luz no mundo? Deseja ser? Então vamos orar!
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