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LÂMPADAS QUE ILUMINAM 
João 5.35 

 
SENTIR 
 
Você já ficou sem energia elétrica na sua casa, completamente 
no escuro? Qual a sua sensação? 
 
APRENDER 
 
Cristianismo é mais que religião; é uma experiência de 
transformação de mente e coração (Romanos 12.2), uma 
mudança radical de vida ao sermos feitos filhos de Deus (João 
1.12). 
 
Como isso acontece? 
 
Na cruz Jesus assumiu o nosso pecado, a fim de recebermos 
perdão e libertação da condenação que havia sobre nós. Mas 
Jesus também nos crucificou juntamente com ele, destruindo a 
nossa velha natureza má e perversa, a fim de sermos livres do 
poder do pecado. 
 
Morremos com Cristo (Colossenses 3.3), mas também fomos 
ressuscitados com Ele (Romanos 6.5). Assim podemos viver em 
novidade de vida (Romanos 6.4). 
 
Agora Cristo vive sua vida em nós (Gálatas 2.20). Somos novas 
criaturas – as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo (2 
Coríntios 5.17). 
 

Desconhecer essas verdades tem levado muitos a viver um 
cristianismo sem vida, interessado somente nos benefícios da fé, 
sem uma transformação real de vida que leva à salvação. 
 
REFLETIR 
 
Dois tipos de pessoas com quem podemos parecer: 
 
1) NICODEMOS 
Nicodemos era um homem religioso, que conhecia as Escrituras, 
mas não havia experimentado verdadeira transformação de vida. 
Sua vida não brilhava. 
 
Ele foi procurar Jesus à noite, no escuro. Jesus disse que, se ele 
não nascesse de novo, não veria o Reino de Deus (João 3.3). A 
religião não produz salvação. 
 
2) JOÃO BATISTA 
João Batista foi chamado de “lâmpada que ardia e iluminava" 
(João 5.35). Da mesma forma, nossa vida deve ser luz a fim de 
que os homens possam ver em nós a vida de Cristo e serem 
salvos (Mateus 5.14-16). 
 
Nossa vida deve brilhar a luz que mostra um coração novo e 
cheio do Espírito Santo. Nossa vida tem sentido quando fazemos 
a diferença na vida das outras pessoas. Nossa geração vive em 
trevas, ela precisa ver a luz de Cristo brilhar em nós. 
 
APLICAR 
 
Você deseja ser parecido com o religioso Nicodemos ou com 
João Batista, cuja vida brilhava como uma lâmpada acesa? 
 
Se nossa vida não tem sido essa luz, precisamos nos arrepender 
e buscar cada vez mais a comunhão com o Espírito Santo, para 
que a luz de Cristo brilhe através de nós. 
 
Orem uns pelos outros. 


