
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

DESPERTANDO (ACORDANDO) PARA A LUZ – TEXTO EF 5:14 
Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14 

 

Introdução: O que acontece quando você esta no escuro e de repente vêm grande LUZ? Quando alguém ascende 

a luz e te acorda? Seus olhos ficam ofuscados e você não consegue enxergar direito por um espaço de tempo, e 

geralmente isto acontece quando estamos dormindo. E qual e a primeira reação? “Apaga a luz ai que eu quero 

dormir!” Quando a luz é apagada, gera mais “conforto” para continuar sonolento ou DORMINDO! 

 

Desenvolvimento: Mateus 4:16-17 O povo, que estava assentado em trevas, Viu uma grande luz; E, aos que 

estavam assentados na região e sombra da morte, A luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: 

Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.   

 

Geralmente é assim que acontece quando chega grande luz, a grande luz traz grande mudança, e a grande 

mudança traz o que traz o dia que é, vamos trabalhar por que e chegado o reino de DEUS e temos muito o que 

fazer, as pessoas precisam ouvir do amor de DEUS e você esta ai dormindo! 

 

O que faz a luz? A luz nos faz acordar! Só que existem pessoas que querem dormir nas trevas, e se deixar elas 

dormem até morrer.  

O homem, nascido da mulher, é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor, e murcha; foge 

também como a sombra, e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar no 

juízo contigo. Jó 14:1-3 

 
É pouquinho o nosso tempo aqui, damos um passinho curto aqui para uma eternidade, somos nascidos de mulher 

e temos que nascer da agua e do Espirito, se não só teremos esse passinho de vida aqui como a flor que nasce e 

murcha.  
 

Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode 

entrar no reino de Deus.  João 3:5 

 

Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota, e fica seco, Assim o homem se deita, e não se levanta; até 

que não haja mais céus, não acordará nem despertará de seu sono.  Jó 14:11-12  
 

Até quando você vai dormir? JESUS disse arrependei-vos não por que Ele queria estragar sua vida,  um estraga 

prazer. Ele acendeu a Luz não para estragar o seu sono, foi para você despertar pois o dia já raiou e você esta 

perdendo a hora. 

 

Aplicação: Arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus foi um arrependa-se, pois tem algo melhor para você 

existem coisas melhor do que ficar dormindo esperando a vida passar e quando você piscar já esta com 20, 40, 

50, 60 anos... E o que você viveu? E a vida de quem você transformou? E pra que você serviu? Acorda, pois 

amanhã sua flor pode murchar e o que você fez?  E, chegando, achou-os dormindo; e disse a Pedro: Simão, 

dormes? não podes vigiar uma hora? Marcos 14:37 
 

Acorda, pois eu JESUS mudei a história da nação em três anos de ministério e quero continuar mudando através 

de você e onde você esta? Você esta dormindo e eu falo para um servo meu ir te acordar e ele acende a luz e você 

reclama que esta incomodando por que você quer continuar no seu sono no seu leito de morte. Acorda, pois o dia 

já surgiu e os campos já estão brancos e cadê você para colher? Você quer colher dormindo? Você quer receber 

pela sua colheita se nada colheu? Como pede bênçãos e vai receber dormindo? 

Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel.  Salmos 121:4  

 

ELE NÃO DORME E ESTA ANSIOSO PARA VOCE ACORDAR E VIVER O BOM DA VIDA, POIS AS 

COISAS BOAS DA VIDA ACONTECEM EM QUANTO ESTAMOS ACORDADOS...  

DORMINDO NÃO PASSAM APENAS DE SONHOS...                                     

 E eu quero ver os meus sonhos todos realizados. 

 


