IGREJA EVANGÉLICA GILEADE
Lugar de Cura e Libertação
ANDANDO NA LUZ
Pr. Pedro Soares Neto
“Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.” João 9:5
I – INTRODUÇÃO
Nesse mundo só temos opção de andar na luz ou trevas. Não existe um lugar intermediário. Ou a
pessoa está na luz ou nas trevas. E isso é a diferença entre andar na presença de Deus ou andar na presença
do diabo. Quem não está na luz, está automaticamente nas trevas.
O Senhor Jesus disse que Ele é a Luz e sabemos que o diabo é as trevas. O Espírito da luz é diferente
do espírito das trevas.
II – CARACTERÍSTICAS DE QUEM ANDA NAS TREVAS
“Mas aquele que odeia a 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
Segundo as Escrituras, uma coisa que caracteriza uma pessoa que anda nas trevas, é detestar seu
irmão. As pessoas que fazem parte da família de Deus, ou seja, que fazem parte da igreja, devem amar seus
irmãos. E nós estamos falando aqui é quando uma pessoa que se diz irmão sente aversão por seu irmão na
fé.
A base do evangelho é o perdão. Quem não consegue perdoar, não conseguirá jamais andar com
Jesus, pois se não sabe perdoar, ficará enrolado nas trevas. O Senhor Jesus disse algo muito pesado com
relação ao perdão. Temos de ser capazes de perdoar quantas vezes for necessário o irmão para sermos
também perdoados.
“Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim,
e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse: Não te digo que até sete; mas, até setenta vezes
sete.” Mateus 18:21-22

Isso é andar na luz. Quem anda nas trevas sente os sentimentos do diabo que é rancoroso e
vingativo. Por isso, não consegue perdoar. Nós estamos aqui para trabalhar para a salvação das pessoas e
tem pessoas difíceis de lidar. Por isso, o melhor recurso que Deus nos dá para conseguirmos é o perdão.
Uma outra característica de quem anda nas trevas é amar o mundo. Nesse dia de hoje muitos que
estão na igreja não conseguem abandonar o amor ao mundo. Querem ficar no meio da igreja, mas não
querem de forma alguma abandonar a velha vida. Amam as amizades mundanas e seus costumes.
“Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.” Tiago 4:4

O diabo é inimigo de Deus. E quando uma pessoa se torna inimiga de Deus por amar o mundo, ela
está literalmente do lado do diabo. E a bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Por isso,
essas pessoas fazem de tudo para destruir a vida dos outros que estão bem. Fazem fofocas destruidoras,
levantam falso testemunho contra irmãos, denegrindo sua imagem. São pessoas malignas.
III – CARACTERISTICAS DE QUEM ANDA NA LUZ
Um coração puro, cristalino, que não está envolvido por mentiras, falsidades, fingimentos, mas que
ama a verdade. Isso é andar na luz. Em Deus não há nenhuma sombra de variação, nenhuma mentira,
nenhum engano. Deus é verdadeiro. Quem está na luz, também é verdadeiro, confiável.
“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
A igreja não tem produtos para vender, nem presta serviços para ninguém. Ela tem uma mensagem
transformadora. Ela está aqui para pregar a mensagem da cruz e não para comercializar produtos. Quem
anda na luz, também tem uma mensagem para anunciar. Tem a mensagem da cruz para levar aos perdidos.
Quem anda na luz não é comerciante das coisas espirituais. Não está aqui para vender bênçãos.
Pedro um dia estava pregando a mensagem da cruz e os fariseus que o viram pregar reconheceram
que ele tinha estado com Jesus.
“Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e
indoutos,
maravilharam-se
e
reconheceram
que
eles
haviam
estado
com
Jesus.”
Atos 4:13
Eles reconheceram que os apóstolos estavam na luz, pois falavam coisas que os identificavam com
Jesus. portanto, uma característica de quem está na luz é ser reconhecido como alguém que está com
Jesus.
Quando temos comunhão com Jesus através da oração e da comunhão com sua palavra, as
pessoas reconhecerão isso em nossas vidas. Quem se aprofunda na Palavra de Deus absorverá a luz em
sua vida. Quanto mais oramos e buscamos comunhão com o Senhor, mais seremos absorvidos por sua Luz.
Uma outra característica de quem anda na luz é ter comunhão com os irmãos, com a igreja. Quem
anda na luz tem comunhão com os que estão na luz.
“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 o pecado.” 1 João 1:7
CONCLUSÃO
Um dos maiores benefícios de quem anda na luz é que o sangue de Jesus os purifica de todo
pecado. Quem anda na luz terá sempre comunhão com os irmãos. Quem não tem comunhão demonstra que
não está na luz.
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