
 

 

 

 
 

    MENSAGEM - 007 

 
 

“A Luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela”  [João 1.5] 
 

 
 Estávamos falando na mensagem anterior que a LUZ é JESUS e, que esta LUZ é sinônima de VIDA 
ABUNDANTE. A vida encontrada em Cristo é transcendente e não se pode comparar a nenhuma experiência na terra, 
porque a PAZ que Cristo oferece é imanente e permanente. Não é uma sensação ilusória, semelhante a produzida pelas 
drogas que tem efeito temporário, mas é a VIDA ETERNA, para sempre. Este versículo que iremos analisar trata bem 
este assunto. 

O entendimento do texto é claro. A vida de Cristo é comparada a luz que brilhou e continua brilhando nas trevas. 
Ela chegou e sobrepujou a escuridão. O tempo que o verbo RESPLANDECE é encontrado no versículo é o presente do 
indicativo dando idéia de continuidade, isto é, a ação de brilhar é presente e contínua. A duração da luz é permanente. 
Evidentemente que a luz é uma figura de Cristo na significação do seu objetivo. Cristo veio ao mundo para vencer a 
morte. A Luz é Cristo e as Trevas é a Morte. Neste primeiro momento concluímos que quem está em Cristo vence o 
mundo com suas provações [ Medo, Desesperos, Tragédias ...]. A Palavra afirma que está vitória é permanente, porque 
ela é a própria pessoa de Cristo naqueles que o aceitaram como Senhor. 

O poder da LUZ de Cristo é do tamanho da dimensão do seu SER. Já lemos que “Todas as coisas foram 
feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez”. Comparativamente a força do poder da LUZ de 
Cristo é a mesma que criou o Universos e todas as coisas. O registro desta passagem, neste contexto do livro de João é 
proposital da parte de Deus, para que possamos interiorizar a profundidade e a riqueza do conhecimento deste detalhe 
que faz de CRISTO o único capaz de vencer o mal e assegurar definitivamente a todos quantos nEle confiam, a Vida 
Eterna. Ninguém pode arrancar das mãos de Jesus uma propriedade particular e foi para isto que ele foi enviado ao 
mundo. Como está escrito : E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus 
selos; porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo e 
nação - Ap 5.9. 

 
Jesus disse com muita convicção : 
 
e todo aquele que vive, e crê em mim, jamais [morrerá]. Crês isto? Jo 11.26 
 
 
A expressão NUNCA MORRERÁ é muito forte. Forte porque estamos distante da compreensão do poder que 

consiste nesta LUZ chamada JESUS. O próprio Jesus deu prova desta verdade, quando morreu e ficando três dias nas 
trevas, isto é, no seio da terra ela não prevaleceu e não pôde retê-lo no mundo dos mortos onde ao terceiro dia Jesus 
ressuscitou dentre os mortos para a glória de Deus que fez promessas a esse respeito e para cada um dos que 
acreditam na Palavra de Deus. JESUS é a LUZ que desceu do céu e as trevas na terra tentou apagá-lo, mas ele 
prevaleceu. Aniquilou as trevas e venceu a morte, conquistando a Vida Eterna na Cruz do Calvário. 

Lembra-se do comentário que falamos do pecado como a raiz do mal ? Como ele é a fonte de toda instabilidade 
humana nas suas desigualdades sociais, intelectuais e potenciais. Ele coloca a humanidade em pé de guerra,  
desestruturando o SER no seu fundamento. O mundo flutua nas suas decisões e são impotentes diante de situações e 
circunstâncias como suicídios, surtos, epidemias, conflitos, catástrofes, etc. Tudo isto provocado pelo estado mal da 



alma. A humanidade é a placenta onde são gerados pessoas doentes numa sociedade decadente. Estão em trevas e 
isto nos faz lembrar do texto de Mateus 4.16 o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz; sim, aos que 
estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. 

O mundo está no verdadeiro caos. Estão perdidos como ovelhas que não tem pastor. Não entendem seus 
desígnios, não enxergam o amanhã e os seus ouvidos não ouvem a voz de Deus. É uma máquina condenada, perto 
está de seu fim. Deus está em busca daqueles que clamam por socorro, mesmo não sabendo a raiz do problema, mas 
para isto Jesus veio como a LUZ para esclarecer e pelo conhecimento da verdade Ele o libertará. É diante deste mundo 
tenebroso que surge CRISTO, a verdadeira LUZ, como a solução. A LUZ resplandece até hoje na vida daqueles que 
espalham a mensagem da Cruz.  

A constatação de que a LUZ de Cristo venceu e até hoje expulsa as trevas de muitas pessoas no mundo todo é 
o fato de você estar recebendo estas cartas. Veja bem, quem na sua consciência natural disporia de tempo para 
escrever cartas para pessoas onde o assunto é Vida Eterna, o tema é Jesus e o destino é o Paraíso ? Certamente que 
quem está atribulado, quem está desesperado, quem está atormentado, quem está ocupado com seus negócios, quem 
está inseguro, quem está desestruturado não faria isto. Mas se o fazemos é porque algo aconteceu nas nossas vidas. 
Fomos alcançados pela LUZ de Cristo. Alguém também falou da Palavra de Deus para nós e agora estamos retribuindo 
espalhando esta Boa Notícia para todos quantos podemos anunciar.  

Nós, por nossos próprios desejos, não teríamos vontade de parar as nossas atividades cotidianas para falar de 
um assunto que não fosse de tamanha grandeza e de elevado alcance. Alcançou-nos de tal maneira que não podemos 
negar o direito dos outros saberem que tal é a felicidade de alguém que tem um experiência com Cristo. Temos paz, 
alegria e satisfação de atender ao pedido de Cristo para espalhar o seu Evangelho em todo lugar. Ele completou as 
nossas vidas, o vazio já não existe, temos segurança e os nossos corações são motivados a compartilhar esta LUZ que 
um dia brilhou e nos deu a PAZ que o mundo não pode dar.  

Gostaríamos muito que a aceitação da LUZ de Cristo fosse como se fizesse uma transferência bancária de uma 
conta para outra. Mas não se processa desta forma. A LUZ de Cristo só entra na sua vida se você abrir a porta de seu 
coração. Abrir no sentido de interessar-se pelo o ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus. Este é o único jeito de começar a 
se originar a FÉ que vem de Deus. Tudo tem início nas Escrituras Sagradas, onde começando a ler o Espírito de Deus 
vai convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O plano de salvação tem que estar claro para que com o coração 
creia para a justiça e com a sua boca faça confissão para salvação.  

É por esta razão que exortamos a ler os textos sagrados. Eles te farão sábio para herdar a Vida Eterna. O que 
fazemos é apenas uma exposição de parte das Escrituras, mas você mesmo(a) tem que buscar de Deus o alimento do 
Céu (JESUS – O Verbo de Deus). Is 55.6 Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está 
[perto]. Não tema, não desista se parece que as palavras não te são claras de imediato, persista na compreensão, sabe 
por que ? Porque existe uma pessoa que aposta na sua aproximação com Deus : O Espírito de Deus. É ele que fará 
você conhecer Deus. E também porque existe uma grande torcida para que você chega lá : NÓS. E muito mais por 
causa de outra pessoa que deu a sua vida para tê-lo(a) : JESUS CRISTO. 

Todos nós estamos torcendo para que você prossiga para o alvo da soberana vocação de Deus. 2Tm 1.9 [ que 
nos salvou, e chamou com uma santa [vocação], não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio 
propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos ]. 

 
Lembre-se : O poder da LUZ é o poder de JESUS, que venceu o pecado e a morte. 
 

Mas, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então 
se cumprirá a palavra que está escrito: Tragada foi a morte na vitória. 
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 
Mas graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.    1Co 15.54-57 

 
 

Até a próxima . . . 


