
 
EU SOU Tudo o Que Você Precisa 

Lição 3: EU SOU a Luz do Mundo 

 

ABERTURA: 

A. Imagine como seria o mundo se passássemos um mês sem 
energia elétrica. 

B. Você já se sentiu em completa escuridão, como um cego? 

 

PROPÓSITO: Nesse texto, Jesus declara ser a luz do mundo. Uma luz 
que liberta das trevas do pecado e do medo, clareando o caminho 
da vida para a salvação pela graça. 

    

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  João 8.12; 9.1-41 

A. O que Jesus queria dizer com: “nunca andará em trevas, mas 

terá a luz da vida”?  (8. 12) 

B. Qual a explicação de Jesus sobre a cegueira deste homem? (9.1-3) 

C. Por que as pessoas estavam tendo opiniões divididas?  (9. 8-9, 

14-16) 

D. Quantos cegos existiam nesse texto?  Quem eram e por quê?   

(9. 1, 39-41) 

E. O que pode nos tormar cegos?   

F. Quais as consequências da cegueira espiritual e como podemos 

nos curar? (8.12; 9.7, 39-41) 

 

PONTO:  

Assim como sem luz não conseguimos nos orientar. Sem Jesus 
nos tornamos cegos espiritualmente. Reconheça sua cegueira e creia 
que Jesus pode curá-lo. 
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