AS SETE AUTOAFIRMAÇÕES DE JESUS:
“EU SOU A LUZ DO MUNDO”
“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

INTRODUÇÃO

Semana passada, aprendemos por que Jesus é o Pão da Vida. Hoje, na continuidade da nossa série de mensagens,
meditaremos na segunda autoafirmação dele: “Eu sou a luz do mundo” (João 8.12). Assim como na anterior, está
ligada à autoafirmação que Deus Pai faz em Êxodo 3.14: “Eu sou o que sou”. Por meio dela, o Senhor revela aos
israelitas que é Deus, antes de tudo. Luz e trevas são opostos que estão bem presentes em nossas vidas. Podem ser
usados como ilustração da situação espiritual em que as pessoas se encontram. É sobre isso que vamos estudar na
lição de hoje, mostrando que Jesus é a luz do mundo e que, sendo assim, pode transformar a realidade de trevas.

UM MUNDO EM TREVAS

Ao olharmos para o mundo em que vivemos, não é difícil concluirmos que ele está em trevas. Basta sair às ruas,
consultar a mídia ou conversar com pessoas. A Bíblia diz, em 1João 5.19, que “o mundo inteiro jaz no maligno”. Toda
a criação está sob o poder do mal, isto é, mantida em submissão pelo diabo, o qual, segundo Jesus, é o príncipe
deste mundo (João 12.31; 14.30; 16.11). Satanás governa o mundo e lhe incute os seus valores. Essa autoridade lhe foi
dada na ocasião em que o homem desobedeceu a Deus. A desobediência afastou o ser humano de seu criador
(morte espiritual) e mergulhou todo o mundo em maldição (Gênesis 3). A criação passou a ser corrupta e escravizada ao pecado. Em Gênesis 6.12, está escrito: “Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida; porque todo ser vivente
havia corrompido o seu caminho na terra”. Por isso, passamos a andar em trevas (Isaías 9.2), cegos por nossos
pecados.

JESUS, UMA LUZ QUE NUNCA SE APAGA

A palavra luz pode ter diversos significados, como símbolo da verdade, de pureza, de conservação da vida, de
direção para caminhos, como fonte de aquecimento. Ela aparece 23 vezes no Evangelho segundo João. Dessas, 21
se referem a Jesus. Em João, luz é uma metáfora acerca de Cristo. Quando ele disse ser a luz do mundo, quis dizer
que é a solução para as trevas em que o mundo está. João começa seu evangelho dizendo: “A vida estava nele e a
vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela” (João 1.4,5). Em
Jesus está a vida, a qual, como uma luz, pode tirar os homens das trevas em que vivem. Isso é algo muito poderoso,
pois não há como as trevas resistirem à luz. Quando a luz chega, as trevas são necessariamente dissipadas. Quando
Cristo e a morte se encontram, Ele prevalece. A ressurreição é uma importante prova disso. Ao ressuscitar, Jesus
derrotou a morte: “...estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do
inferno” (Apocalipse 1.18). Onde Ele está, “não haverá maisnoite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz
do sol, pois o Senhor Deus os iluminará; e eles reinarão para todo o sempre.” (Apocalipse 22.5).

QUEM ESTÁ DEBAIXO DESTA LUZ É ILUMINADO E ILUMINA

Possibilidade não é realidade. Cristo, de fato, é a luz do mundo e derrotou a morte. Entretanto, as trevas só são dissipadas onde a luz está presente. Para sermos livres das trevas e da morte, precisamos nos aproximar da luz, ou seja,
seguirmos a Cristo. João 12.46 diz: “Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não
permaneça nas trevas”. Por isso, quando obedecemos sua Palavra, não tropeçamos e nem erramos o caminho, pois
“A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho.” (Salmo 119.105). Quando
isso acontecer em nossas vidas além de sermos iluminados, de ver as trevas sendo dissipadas de nossas vidas.
Veremos nossas vidas iluminar outras vidas. “Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário,
coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos
homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.” (Mateus 5 14-16).

CREIA E PENSE

Em 1 João 1.6-8, somos desafiados a termos uma de comunhão e sem pecado, pois sem isso, somos mentirosose
andamos nas trevas. Desta forma, como podemos responder as seguintes perguntas? Você tem andado em luz ou
em trevas? Você tem se aproximado da luz de modo que suas obras sejam reveladas e questionadas? Ou tem se
escondido nas trevas? Há pessoas que você precisa procurar para pedir perdão e, assim, poder andar na luz em
relação a elas? Faça isso o quanto antes!
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