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ANDANDO NA LUZ
1 João 1:5-7.
5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos
anunciamos: que Deus é luz, e não há nele trevas
nenhuma.
6. Se dissermos que temos comunhão com ele, e
andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a
verdade.
7. 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.
Somos chamados a ter um relacionamento com
Deus
1 Coríntios 1:9 - Fiel é Deus, pelo qual fostes
chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo
nosso Senhor.

Manhã

2. Andar na luz é um Desafio
Efésios 4:8.Pois outrora éreis trevas, mas agora sois
luz no Senhor. Andai como filhos da luz.
Passos desse Andar
a) Encontro pessoal com Deus
b) Relacionamento com Deus
c) Participação no propósito de Deus
d) Cooperação com Deus em tudo
Filipenses 2:12 - De sorte que, meus amados, assim
como sempre obedecestes, não só na minha presença,
mas muito mais agora na minha ausência, assim
também operai a vossa salvação com temor e tremor;

3. Andar na luz é amar o próximo
1. A desobediência causa:
a) Falta de harmonia com Deus
b) A fuga
Gênesis 3:8 - Então ouvindo a voz do Senhor
Deus, que passeava no jardim pela viração do dia,
esconderam-se o homem e a mulher da presença
do Senhor Deus, entre as árvores do jardim.
Gênesis 4:14 - Da tua presença me esconderei;
serei fugitivo e errante pela terra.
Jonas 1:3 - Porém, Jonas se levantou para fugir da
presença do SENHOR para Társis. E descendo a
Jope, achou um navio que ia para Társis; pagou,
pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele,
para ir com eles para Társis, para longe da
presença do SENHOR.

1 João 1: 7 - 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.
.
Nosso relacionamento com Deus é um reflexo do
nosso relacionamento com o próximo.

Conclusão
João 1:9 - Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a
todo o homem que vem ao mundo.
João 8:12 - Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo:
Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em
trevas, mas terá a luz da vida.
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