
O evangelho de João

A Luz Triunfante  
Jo. 1. 1-5 

1No princípio, aquele que é a Palavra já existia. A Palavra estava com Deus, e a 
Palavra era Deus. 2Ele existia no princípio com Deus. 3Por meio dele Deus criou todas 

as coisas, e sem ele nada foi criado. 4Aquele que é a Palavra possuía a vida, e sua 
vida trouxe luz a todos. 5A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu 

apagá-la [ou e a escuridão não a entendeu]. 
	

    Você já ouviu algum adulto, seu avô, ou talvez sua mãe, se queixando de como em nossos dias o 
mundo vai de mal a pior? Isso não é coisa de pessoas idosas não, eles, na verdade, estão apenas 
compreendendo os fatos a sua volta.  

Um exemplo disso é que Deus criou você menino (se você é um menino) ou menina (se você é menina), 
e isso é muito bom, glorifica Seu nome! (Querido Professor, seja delicado ao dizer estas palavras, não há 
necessidade de ser profundo no assunto. Apenas firme os valores expressos na Palavra de Deus). Mas 
esse mundo que vivemos quer que as pessoas acreditem que não é assim, e isso é ruim. Por quererem 
fazer tudo do seu próprio jeito, se recusam a reconhecer que Deus tem o direito sobre suas vidas e 
negam que Ele exista. 

Infelizmente isso não é novidade. O povo de Israel já passou por isso (Jz. 21. 25), e se Deus mesmo 
não houvesse cuidado deles com misericórdia, eles teriam se destruído. 

Nosso querido apóstolo João, nos ensina que a escuridão não vai apagar a luz! Mesmo com toda a 
rejeição que as pessoas tem pela Luz e preferem viver nas trevas, a Luz sempre irá prevalecer sobre a 
escuridão. 

Como podemos confiar que as palavras de João são verdadeiras? 

Podemos ter paz 
Apesar de vivermos nesse mundo cercado de trevas, e por muitas vezes sentir dificuldades e dores por 
causa delas, temos o conforto de que a luz de Jesus vence as trevas. 

Podemos ser perseverantes 
Temos vergonha, ficamos desanimados de compartilhar o Evangelho com nossos amigos e parentes 
que estão em trevas, pois pensamos que eles nunca vão sair dessa condição, mas podemos ser 
corajosos e confiar no poder que a Luz tem sobre as trevas! 



Podemos ter esperança 
Mesmo sendo salvos por Jesus e sua Luz habitando em nós, ainda existe escuridão na nossa alma. 
Mas devemos ter paciência e ficar calmos, pois a luz de Jesus vai clareando nossas vidas e nos 
santificando para sermos como o nosso Senhor. 

Podemos confiar que, o que João disse é verdade, porque Jesus é a verdadeira uz, ele é a fonte da sua 
própria luz, sua luz dura para sempre! v.4 

Todas as demais coisas só vieram a existir porque Jesus é o Criador da vida! v.3 

Jesus é vida e só é vida, porque é Deus! v.1 

João pensava em vida, não apenas em vida física, mas em vida espiritual. Como sabemos que alguém 
deixou de viver fisicamente? E como sabemos que alguém está morto espiritualmente? Na verdade 
essa é a condição de todos o seres humanos, já nascemos mortos espiritualmente. Rm. 3.23 

Quando confiamos em Jesus como Senhor e Salvador, então nascemos de novo, essa é a mensagem 
que João quer que aprendamos. v.4 

Aquele que está vivo espiritualmente enxerga a Luz e vê a beleza do Senhor Jesus e de tudo quanto ele 
fez!  

A luz Triunfante 

A luz triunfante é a vida do Filho de Deus!   

Não fique ansioso com as coisas ruins que acontecem nesse mundo. Jesus veio a esse mundo para 
nos trazer paz e para derrotar as trevas. Jo.16. 33 

Receba a luz. O pecado nos leva sempre para as trevas, e cada vez para mais longe da verdade. Hoje é 
o dia de sair das trevas e vir para a luz, abandone o pecado, Jesus quer que sejamos filhos da luz. Jo.
12. 36. 

Seja paciente. O mundo precisa do amor de Jesus e nós temos que ser diferentes, pois a 
transformação que nós, e eles, queremos ver, Deus começou em nós! 


