
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Série: Céu na Terra  
Estudo de Célula 
Mensagem 05 
Tema: Das Trevas para a Luz - Parte 2 
 
“Ele nos libertou do império das trevas e nos 
transportou para o reino do Filho do seu amor” 
 
Introdução 
No estudo de hoje estaremos finalizando a Série 
“Céu na Terra”, na qual o nosso entendimento tem 
sido iluminado para que possamos compreender 
que verdadeiramente é possível vivermos os 
princípios do Reino dos céus na terra. 
Fomos criados para refletir a glória de Deus. 
Todo o plano executado por Deus levava a esse 
propósito. 
Mas a queda do homem nos afastou do plano 
original. 
O homem teve seu relacionamento com Deus 
anulado, a aliança foi quebrada, levando toda a 
humanidade à separação de Deus e do seu Reino. 
Mesmo assim, quando parecia que os planos de 
Deus estavam frustrados para sempre, que tudo o 
que Deus havia planejado para compartilhar com o 
homem estava destruído, há uma esperança: 
Jesus. 
Há uma nova autoridade sobre a Terra, através de 
Jesus, a autoridade dos filhos de Deus. 
Jesus nos resgatou das trevas e nos possibilitou a 
restauração da Aliança com Deus e agora, ao 
abrimos a nossa boca e declaramos que 
recebemos Jesus como nosso único Senhor e 
Salvador, nos tornamos filhos de Deus, conforme 
somos instruídos em João 1.12: “Mas, a todos 
quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem 
feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no 
seu nome;” 
Assim, nosso espírito é vivificado, nascemos de 
novo e o véu da obscuridade é removido. 
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Como vimos no estudo anterior, fomos removidos 
das trevas e transportados para a luz, a partir daí 
começamos uma nova vida, mas precisamos 
reprogramar nossa mente para que possamos 
pensar e viver com filhos da luz. 
 
1. Os Pensamentos do Filho da Luz 
Sabendo que tudo ao nosso redor é afetado pelo 
nosso pensamento, precisamos definir o que nós 
permitimos que tenha acesso à nossa mente. 
Aquilo que entra em minha mente, produz os meus 
pensamentos e os meus pensamentos constroem 
meus desejos e meus desejos são colocados em 
prática através das minhas atitudes, ou seja, meu 
comportamento é fruto daquilo que eu decidi 
aceitar em minha mente. 
Sendo assim, para pensar como filho da Luz, é 
necessário que eu decida que em minha mente 
entre tudo que se relaciona com os filhos da luz. 
O filho da luz tem a mente de Cristo (1Coríntios 
2.16b) 
Para que eu tenha a mente de Cristo é preciso que 
eu conquiste a minha mente, de tal maneira que a 
mente de Cristo, se manifeste através da minha 
própria mente. 
Nosso espírito está em contato com Deus, mas a 
nossa alma precisa se conquistada através da 
imersão na Palavra de Deus e nas coisas do seu 
Reino. 
 
2. A Vida do Filho da Luz (Recordando) 
O desejo de Deus é que você viva todo o propósito 
que foi projetado para a sua vida. 
Decida viver tudo o que Deus tem para você e viva. 
A salvação é pra você. 
A cura é pra você. 
A paz é pra você. 
O reino de Deus é: justiça, paz e alegria no Espírito 
Santo. 
Jesus disse: “Vós sois a luz do mundo...”  
Mateus 5.14a 
Viva como Filho da Luz que você é. 
Permita o fluir do rio de Deus em você. 
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Jesus disse em João 7.38: 
 “Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu 
interior fluirão rios de água viva.” 
 
3. A Autoridade do Filho da Luz 
Gálatas 4.1 a 7 
“Digo, pois, que, durante o tempo em que o 
herdeiro é menino, em nada difere de escravo, 
posto que é ele senhor de tudo. 
Mas está sob tutores e curadores até ao tempo 
predeterminado pelo pai. 
Assim, também nós, quando éramos meninos, 
estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do 
mundo; 
vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou 
seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, 
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de 
que recebêssemos a adoção de filhos. 
E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso 
coração o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, 
Pai! 
De sorte que já não és escravo, porém filho; e, 
sendo filho, também herdeiro por Deus.” 
 
É nesse lugar que estamos, em Cristo Jesus. 
Não somos escravos, mas filhos e sendo filhos, 
somos herdeiros de Deus. 
Quando você creu em seu coração e declarou com 
seus lábios que viveria como filho de Deus, como 
filho da luz, você recebeu essa autoridade de filho 
e deixou de ser escravo das coisas deste mundo, 
deixou de ser escravo de desejos que distanciam 
você de viver tudo aquilo que foi projetado para que 
você viva e viva bem. 
A autoridade está na sua decisão, o poder de definir 
como será sua vida está em suas mãos: 
 
Isaías 1.19 
“Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor 
desta terra.” 
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Conclusão 
A vida de filho da luz é uma conquista processual, 
dia-a-dia, passo-a-passo. 
A restauração, a reprogramação, da sua mente é 
um processo contínuo até que a sua mente seja 
movida pela mente de Cristo. 
O Espírito Santo está dentro de você para ajudá-
lo nesse processo, até que todo o seu ser: 
espírito, alma e corpo, seja imerso na glória de 
Deus e você passe a pensar, viver e exercer a 
autoridade de filho de Deus, ou seja, até que suas 
atitudes sejam atitudes daquele que tem a mente 
de Cristo. 
 
Para refletir 
O poder de decisão está em você: viver como 
escravo ou viver como filho. 
 
Para Aplicação 
Exerça sua autoridade de filho de Deus e 
estabeleça o Reino de Deus onde você estiver. 
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