TEMA: “SENDO TRANSPORTADO PARA O REINO DA LUZ”

Texto: “Colossenses 1:13“

INTRODUÇÃO
Deus é luz e não há n’Ele trevas nenhumas (1Jo. 1-5). O plano de Deus é que cada pessoa
seja também luz como Ele é, e já proporcionou um meio para isso: enviou Jesus, Seu
Filho, que é a luz verdadeira para alumiar todo homem que vem ao mundo. A Palavra
de Deus mostra claramente a existência de dois reinos: o Reino da Luz e o reino das
trevas. O Reino da Luz é o Reino de Deus, que habita nos céus (Sl.2:4) onde esta o Seu
Trono e domina sobre tudo (Sl.105:19). Jesus está assentado à direita de Deus e os Seus
anjos estão na Sua presença adorando-O e servindo-O. É do Reino de Deus, do trono da
Sua Graça que provém as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. O reino das trevas é
o reino de satanás constituído de principados, potestades e das forças do mal, nas
regiões celestes (Ef.6:12). É de lá que saem os decretos para destruir as vidas das
pessoas, os negócios, os casamentos e as famílias. Esses decretos podem ser quebrados
pelo poder de Jesus. O mal antes de acontecer já foi planejado pelo diabo. Os poderes
das trevas influenciam e atingem diretamente quem não tem Jesus como seu Salvador
e Senhor, e não busca a Deus
1. QUEM ANDA EM TREVAS
Toda pessoa que anda nas trevas não crê na luz, ou seja, em Jesus, pratica o mal (Jo.
3:20), aborrece o seu irmão, está cego espiritualmente, porque as trevas lhe cegaram os
olhos e, por essa razão, não sabe para onde vai (1Jo. 2:11). A Palavra de Deus diz que
satanás, o deus deste século, “cega os entendimentos dos incrédulos para que não lhes
resplandeça a luz do evangelho” (2Co.4:4). Quem anda em trevas, aborrece a luz e não
vem para ela para que as suas obras más não sejam manifestas, pois o Senhor traz à luz
as coisas ocultas das trevas e as intenções do coração. Também não tem comunhão com
Deus e não pratica a verdade, uma vez que mente dizendo que está em comunhão com
Ele, pois a luz não combina com as trevas.
2. FECHANDO AS BRECHAS
Jesus é a Luz que veio ao mundo para que todo aquele que n’Ele crer não permaneça
nas trevas (Jo. 12:46). Jesus é o caminho que o homem deve trilhar para chegar ao Reino
da Luz. Deus enviou Jesus para nos salvar do poderio das trevas e sermos transportados
para o Reino do Filho do Seu amor- o Reino da Luz. Quando você olha para Jesus, as
trevas vão passando e já a verdadeira luz alumia (1Jo. 2:8). O inimigo tenta controlar a
mente, as emoções, os sentimentos, e as ações das pessoas que andam nas trevas,
conduzindo-as ao pecado. Quando essas pessoas são libertas por Jesus, abandonam o
pecado e passam a louvar, adorar e servir ao Senhor. Hoje, Deus quer te conduzir à Sua
maravilhosa Luz e te convida: “Vinde… e andemos na Luz do Senhor” (Is. 2:5).
CONCLUSÃO
Deus trouxe você aqui para conhecer a verdadeira Luz que é Jesus e seja transportado
para o Seu Reino. Ele enviou Seu Filho Jesus ao mundo para direcionar nosso caminho,

dando-nos a visão espiritual para enxergarmos as promessas e as bênçãos que Ele tem
preparado para nós. Jesus é a Luz do mundo e quem O segue não andará em trevas, mas
terá a Luz da vida e o direito de participar da herança dos Santos na Luz (Cl. 1:13).
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