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SÉRIE: JESUS - SUA PESSOA, OBRA E
ENSINO
A PARÁBOLA DA CANDEIA – PARTE 1

3 - COMO ESSA ESCURIDÃO SE _______________
NA VIDA?

A ESCURIDÃO ESPIRITUAL

Gálatas 5.19-21
Ora, as obras da carne são conhecidas e são:
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias,
dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e
coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos
declaro, como já, outrora, vos preveni, que não
herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.

Marcos 4.21-22
4.21 Também lhes disse: Vem, porventura, a
candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da
cama? Não vem, antes, para ser colocada no
velador? 4.22 Pois nada está oculto, senão para
ser manifesto; e nada se faz escondido, senão para
ser revelado. 4.23 Se alguém tem ouvidos para
ouvir, ouça. 4.24 Então, lhes disse: Atentai no que
ouvis. Com a medida com que tiverdes medido vos
medirão também, e ainda se vos acrescentará. 4.25
Pois ao que tem se lhe dará; e, ao que não tem, até
o que tem lhe será tirado. 4.21 Também lhes disse:
Vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo
do alqueire ou da cama? Não vem, antes, para ser
colocada no velador?

1 - O QUE NOS _________________ESSA
ESCURIDÃO?
Romanos 5.12
Portanto, assim como por um só homem
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a
morte, assim também a morte passou a todos
os homens, porque todos pecaram.
Romanos 3.23
pois todos pecaram e carecem da glória de
Deus,
2 - COMO SOMOS __________________NESSA
ESCURIDÃO?
2 Coríntios 4.3,4
Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é
para os que se perdem que está encoberto, nos
quais o deus deste século cegou o entendimento
dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz
do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem
de Deus.

1 João 5.19
Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro
jaz no Maligno.

4 - QUAL A ___________________ PARA ESSA
ESCURIDÃO?
João
8.12 De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz
do mundo; quem me segue não andará nas trevas;
pelo contrário, terá a luz da vida.
12.46 Eu vim como luz para o mundo, a fim de que
todo aquele que crê em mim não permaneça nas
trevas.
Atos 26.18
Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas
para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim
de que recebam eles remissão de pecados e herança
entre os que são santificados pela fé em mim.
2 Coríntios 4.6
Porque Deus, que disse: Das trevas resplandecerá a
luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para
iluminação do conhecimento da glória de Deus, na
face de Cristo.
2 Timóteo 1.10

e manifestada, agora, pelo aparecimento de
nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só
destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a
imortalidade, mediante o evangelho.
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