
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Série: Céu na Terra  
Estudo de Célula 
Mensagem 04 
Tema: Das Trevas para a Luz 
 
Colossenses 1.13 
“Ele nos libertou do império das trevas e nos 
transportou para o reino do Filho do seu amor” 
 
Introdução 
Na Série “Céu na Terra” temos estudado o 
estabelecimento do Reino de Deus na Terra. 
Ao estudarmos esse tema poderemos 
compreender que é possível viver 
verdadeiramente o Céu na Terra. 
O homem foi feito à imagem e semelhança do 
Criador. 
Toda a terra com sua riqueza foi entregue ao 
homem por Deus. 
Satanás viu o dia em que Deus criou o homem a 
sua imagem e semelhança 
Ele assistiu a criação, a entrega do domínio, a 
entrega do governo da terra ao homem. 
E ali satanás estabeleceu um plano maligno para 
tirar o homem do propósito real. 
E colocou esse plano maligno em ação. 
A mentira de satanás tirou o homem do reino da 
luz e o transportou para o império das trevas 
(Gênesis 3) 
As trevas afetaram o homem no espírito, na alma 
e no corpo: tudo se tornou em obscuridade. 
Assim toda a humanidade foi separada de Deus. 
O plano da Salvação foi estabelecido por Deus e 
colocado em ação através de Jesus, assim, Deus 
“nos libertou do império das trevas e nos 
transportou para o reino do Filho do seu amor” 
(Colossenses 1.13) 
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Quando nos convertemos, nosso espírito é 
vivificado, nascemos de novo e o véu da 
obscuridade é removido. 
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. Pense como Filho da Luz 
Tudo ao nosso redor é afetado pelo nosso 
pensamento. 
Nosso comportamento é fruto do nosso 
pensamento. 
O que você pensa afeta a sua saúde. 
O que você pensa afeta o seu humor. 
O que você pensa afeta a sua conquista. 
A fé ou a dúvida começam na mente. 
Observe na parábola do Filho Pródigo o 
pensamento do irmão dele (Lucas 15.25 a 29) 
 
Lucas 15.29b 
“... Há tantos anos que te sirvo sem jamais 
transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um 
cabrito sequer para alegrar-me com os meus 
amigos;” 
Ele era filho, mas pensava como escravo. 
Os seus pensamentos podem privar você de viver 
o melhor de Deus. 
Você já foi abençoado com toda a sorte de 
benção, então, seja isso que esteja em seu 
pensamento. 
Todos os dias há uma guerra na nossa mente: 
decida vencer essa guerra. 
 
Pv 23:7 
“Como você imagina na sua alma, assim você é.” 
 
Sem transformação da mente, não se vive o reino 
na plenitude. 
 
Romanos 12.2b 
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“... transformai-vos pela renovação da vossa 
mente, para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus.” 
 
2. Viva como Filho da Luz 
 
Eclesiastes 10:7 
“Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé 
como servos sobre a terra” 
 
A sua postura mental vai determinar o seu 
comportamento. 
Existem servos com mente de princípes e vivem 
como príncipes, mas também existem príncipes 
com mente de servos, assim, vivendo como 
servos. 
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, 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. 
Jesus disse em João 7.38: 
“Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu 
interior fluirão rios de água viva.” 
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Conclusão 
O plano original de Deus foi projetado de maneira 
que vivêssemos o céu na terra. 
Com a escolha do homem pelo pecado, esse 
plano em nossa vida foi alterado e Deus em seu 
amor, enviou seu filho Jesus para que fôssemos 
resgatados e levados novamente ao plano 
original. 
O desejo de Deus é que você viva o céu na terra. 
O desejo de Deus é que o Reino dos Céus seja 
estabelecido e vivido na terra. 
É preciso que entendamos que viver o Reino de 
Deus não é viver uma religião: a religião: 
A religião acusa. 
O Evangelho compartilha graça.  
A religião aponta o erro. 
O Evangelho aponta o caminho 
A religião segrega. 
O Evangelho agrega 
A religião diz aos pecadores “longe de mim”. 
O Evangelho diz “vinde a mim”. 
 
Para refletir 
Todos os dias há uma guerra na nossa mente: 
decida vencer essa guerra. 
Você tem as armas espirituais para isso. 
 
Para Aplicação 
Pense como filho da luz. 
Viva como filho da luz. 
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