
A AULA JÁ VAI 
COMEÇAR!

• Escreva sobre tudo que for ensinado, mesmo que seja de 
forma resumida 

• Destaque todos os pontos mais importantes 

• Aplique toda sua atenção no momento da aula, evite 
distrações 

• Não hesite em fazer perguntas, participar e esclarecer suas 
dúvidas

DICAS PARA A NOSSA AULA SER INCRÍVEL!

ANDAR 
NA LUZ
PARTE 1



ANDAR NA LUZ

CAPÍTULO 1
MANUAL DO 
LÍDER DE CÉLULA

PARTE 1



“Assim brilhe a 
luz de vocês 

diante dos 
homens, para que 

vejam as suas 
boas obras e 

glorifiquem ao 
Pai de vocês, que 

está nos céus.” 

Mateus 5:16



SER LUZ E  
ANDAR NA LUZ?

Qual diferença entre



Quando falamos sobre ser luz no 
aspecto da vida de um cristão, a 
Bíblia nos fala tanto para “ser luz”, 
como para “andar na luz”. Com isso, 
vamos entender o que significa essas 
duas aplicações.
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SER LUZ

Ser	luz	é	estar	na	condição	de	luzeiro	ou	de	candeia,	com	
o	obje7vo	de:	

A.		“Nortear”	a	vida	das	pessoas.	
B.		Ser	referência	de	como	agir	e	viver.	
C.		Ser	farol	para	a	vida	das	pessoas,	com	o	obje7vo	de	
ser	respostas	nos	dias	de	crise.	
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APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE

Para	que	uma	geração	em	trevas	viva	
só	precisa	que	alguém,	possuído	do	
caráter	de	Cristo,	ascenda	a	sua	luz	e	

seja	um	norte.	



Como líder de célula e um 
embaixador de Jesus no 
mundo, as pessoas que te 
conhecem ou aquelas que 

convivem com você, são 
alcançadas por Jesus através 

do seu estilo de vida? Você 
pode ser um exemplo de vida 

prática? 

PENSE 
BEM
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ANDAR NA LUZ

Andar	na	 luz	 significa	expor	o	
que	 temos	 por	 dentro,	
através	 da	 confissão	 e	 da	
prestação	de	contas.

No	sen'do	original	da	
palavra,	luz	é	“uma	
emanação	luminosa,	
proveniente	de	certos	
corpos	que	permitem	os	
olhos	discernirem	forma	
e	cor”;	é	a	“capacidade	
de	visão”.	Por	outro	
lado,	treva	é	a	“ausência	
de	luz;	falta	de	luz	
intelectual	ou	de	
conhecimento”.



Portanto, confessem os 
seus pecados uns aos 

outros e orem uns pelos 
outros para serem curados. 

A oração de um justo é 
poderosa e eficaz.  

Tiago 5:16



E	 algo	 que	 vale	 a	 pena	 observar	 é	 que	 muitas	 vezes	
damos	ênfase	ao	pecado	consumado,	e	esquecemos	da	
importância	de	expor	a	intenção	de	pecar.		

A	prestação	de	contas	é	o	meio	mais	eficiente	para	nos	
curar	 no	 ambiente	 das	 intenções,	 porque	 quando	
trazemos	 para	 a	 luz	 uma	 intenção,	 interrompemos	 o	
ciclo	do	pecado.	

Costumamos	 dizer	 que	 “é	melhor	 expor	 uma	 intenção	
do	que	confessar	um	pecado”.		
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Faça uma auto análise e 
“pontue” em qual nível está 

sua prestação de contas 
hoje? De 0 a 10 

Se algum aluno se sentir a vontade pode falar 
sobre sua pontuação.



PENSE	BEM	–	Quando	falamos	sobre	confissão,	naturalmente	
pensamos	em	novos	conver6dos	ou	nos	membros	das	nossas	células.	
Mas,	como	sabemos,	quando	nos	tornamos	líderes	nós	não	deixamos	
de	ter	fraquezas	nem	de	sen:r	desejos,	muito	menos	paramos	de	ser	
tentados	pelo	diabo.		

Por	isso,	precisamos	estar	atentos	não	só	ao	que	as	pessoas	nos	dizem,	
mas	desenvolver	uma	capacidade	singular	de	olhar	para	nossa	próxima	
vida	e	fazer	uma	avaliação	profunda	e	verdadeira,	trazendo	à	luz	aquilo	
que	está	oculto	ou	em	trevas.	Esse	comportamento	trará	cura	e,	
consequentemente,	nos	tornaremos	o	exemplo	de	comportamento	ara	
as	pessoas	que	nós	cuidamos.	
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SENTIMENTOS	QUE	GERAM	TREVAS	DENTRO	DE	NÓS

• Amargura	
• Rancor	
• Rejeições	
• Mágoas	
• Ressen7mentos	
• Ausência	de	Perdão
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• Amargura	
• Rancor	
• Rejeições	
• Mágoas	
• Ressen7mentos	
• Ausência	de	Perdão

Olhe	para	a	realidade	da	sua	liderança	e	dos	
seus	relacionamentos	e	avalie	se	há	algum	
desses	sen;mentos	“adoecendo”	sua	
relação	com	pastores,	outros	líderes	de	
células,	familiares,	amigos	ou	até	mesmo	
pessoas	que	você	lidera.		

Se	houver,	traga	para	a	luz,	peça	ajuda	e	
restabeleça	a	paz	com	essa	(s)	pessoa	(s).



A	 paz	 se	 estabelece	 na	 luz	 porque	 quando	 trazemos	 à	
tona	todas	as	nossas	doenças	interiores,	nós	eliminamos:	

A.	O	ambiente	das	trevas.	
B.	O	engano.	
C.	A	conjectura.	
D.	A	falsidade.	
E.	A	conveniência	
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O ALUNO 
RESPONDE

EU 
PERGUNTO
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O ALUNO 
RESPONDEEU PERGUNTO

- ser perdoado e ser curado 
- ser limpo e ser puro?  

Quais 
diferenças 

existem entre: 



O	perdão	se	estabelece	
quando	confessamos	nossos	
pecados,	por	outro	lado,	a	
cura	se	estabelece	quando	
permi;mos	que	alguém	
toque	na	origem	do	pecado.

SER PERDOADO X 
SER CURADO

Quando	confessamos	um	
pecado,	nos	tornamos	
limpos,	mas	se	não	
permi;rmos	que	alguém	
toque	na	origem	desse	
pecado,	não	seremos	
purificados.	

SER LIMPO X  
SER PURO
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O que encobre as 
suas transgressões 
nunca prosperará, 

mas o que as 
confessa e deixa, 

alcançará 
misericórdia. 

Provérbios 28:13 



Esse	 versículo	 em	 Provérbios	 é	 fundamental	 para	 entendermos	
tudo	que	estamos	falando,	porque	nos	ensina	que:	

1.	revela	o	desejo	de	se	expor.	
2.	revela	a	ação	de	lutar	contra	quem	nós	somos.		

Essa	é	a	base	para	que	haja	uma	restauração	na	vida	das	pessoas	
que	desejam	andar	na	luz.	
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Parece	estranho	falarmos	sobre	revelar	o	coração	e	prestar	contas	
num	momento	em	que	treinamos	líderes	de	célula,	não	é	mesmo?		

Na	realidade,	ao	contrário	do	que	parece,	isso	é	extremamente	
necessário.	Nós	somos	as	pessoas	que	mais	precisam	ouvir	e	
reafirmar	essas	verdades	nos	corações,	porque,	muitas	vezes,	no	
exercício	da	liderança	nós	nos	achamos	“crescidos”	demais	para	ter	
coragem	de	expor	nossas	fraquezas,	temos	medo	de	perder	o	status,	
nos	sen6mos	autossuficientes	para	pedir	ajuda	ou	até	pensamos	que	
o	tempo	vai	resolver.

O	que	não	podemos	esquecer	é	que	o	primeiro	passo	para	a	cura	é	a	
confissão.	
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PRESTAÇÃO DE 
CONTAS



Pois estamos tendo 
o cuidado de fazer 
o que é correto, 
não apenas aos 
olhos do Senhor, 
mas também aos 
olhos dos homens. 
2 Coríntios 8:21



Como	 aprendemos	 no	Manual	 de	 Células	 da	 Visão	 GUI,	 a	 prestação	 de	
contas	deve	acontecer	dentro	de	um	relacionamento	transparente,	livre	de	
máscaras	ou	coisas	encobertas.	Mas,	na	 realidade,	quais	 são	os	bene8cios	
de	prestar	contas?	

1.	Proteção.	
2.	Alinhamento	com	a	visão.	
3.	Ajuste	do	nosso	caminho,	para	sermos	pessoas	melhores	e	executarmos	
bem	 as	 responsabilidades	 da	 nossa	 missão,	 garan;ndo	 o	 bom	
desenvolvimento	da	nossa	liderança.		
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APÓSTOLO LUIZ FERNANDO DUARTE

Prestação	de	contas	é	mais	do	que	
repassar	informações:	é	caminhar	
lado	a	lado,	viver	na	luz,	alinhar	o	
coração	e	ajustar	a	mo8vação.	



Todo	 líder	 que	 não	 expõe	 suas	
trevas	 fortalece	 quatro	 coisas	
dentro	de	si:	

1.O	orgulho.	
2.O	argumento.	
3.A	men;ra.	
4.A	preservação	da	imagem.	



PONTO	 IMPORTANTE	 –	 A	 prestação	 de	 contas	 é	 essencial	 tanto	 nos	
aspectos	pessoais	da	vida	do	 líder,	quanto	em	relação	às	pessoas	que	
ele	lidera.	O	problema	é	que,	por	causa	do	orgulho	e	da	autoimagem,	
alguns	 líderes	 não	 revelam	 as	 suas	 deficiências,	 fraquezas	 e	 desejos,	
nem	expõem	as	fragilidades	e	necessidades	das	pessoas	da	célula	que	
lidera.	Isso	é	um	erro	grave,	porque	líderes	assim	tendem	a:	

1.Viver	em	trevas	(não	são	luz	nem	andam	na	luz)	
2.“Cuidar”	 das	 pessoas	 sem	 levar	 luz	 para	 o	 “mundo”	 delas	 (não	 as	
“invadem”	com	a	luz).		
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Nenhum	“nível”	de	liderança	pode	ser	independente:	todos	devem	prestar	
contas	a	outro	líder	que	esteja	preparado	para	isso.	Assim,	a	prestação	de	

contas	se	aplica:	

Dos	nossos	
liderados	para	

nós.	

De	nós	(líderes)	para	os	
nossos	supervisores	
de	setor,	líderes	de	
rede	e/ou	pastores.	



Max	Lucado,	em	um	dos	seus	livros,	conta	a	história	
de	um	menino	que	quebrou	uma	vidraça,	e	sua	
irmã	presenciou	o	fato.	Naquele	dia,	depois	do	
jantar,	a	irmã	disse	a	ele:	“se	você	não	lavar	toda	
louça	em	meu	lugar,	eu	vou	denunciar	o	que	você	
fez”.	A	parFr	daí,	ao	fim	de	todo	jantar,	o	menino	
era	obrigado	a	lavar	a	louça,	com	medo	de	que	sua	
irmã	o	denunciasse.	Até	que	um	dia	a	avó	dele	o	
chamou,	disse	que	Fnha	visto	ele	quebrar	a	vidraça	
e,	então,	perguntou:	“até	quando	você	
permanecerá	lavando	pratos,	sendo	refém	de	uma	
acusação,	ao	invés	de	confessar	e	ser	livre?”	Depois	
daquele	momento,	o	menino	confessou	e,	com	isso,	
a	sua	irmã,	não	tendo	mais	nenhuma	legalidade	
para	acusá-lo,	voltou	a	lavar	a	louça,	sem	poder	
chantagear	o	irmão.	Isso	nos	ensina	que	quem	
expõe	seus	fracassos,	não	se	torna	refém	dos	
acusadores.		

Testemunho		
Apóstolo	Luiz	Fernando	Duarte



Você se identifica 
com essa história? 

Algum dia foi 
refém por alguma 

ação não 
confessada?



Se, porém, 
andarmos na luz, 
como ele está na 
luz, temos 
comunhão uns com 
os outros, e o 
sangue de Jesus, 
seu Filho, nos 
purifica de todo 
pecado. 1 João 1:7



Como	lemos	no	texto	em	1	João,	Jesus	está	na	luz	e	é	nessa	mesma	luz	que	
nós	precisamos	andar.	Quando	fazemos	isso,	nós	podemos:	

1.	Ter	comunhão	uns	com	os	outros	–	Pois	não	haverá	questões	mal	
resolvidas	em	nossos	relacionamentos	nem	partes	obscuras	sobre	quem	
realmente	somos	e	o	que	sen;mos.	

2.	Ser	purificados	de	todo	pecado,	pelo	sangue	de	Jesus	–	Isso	acontece	
porque	andar	na	luz	nos	faz:	

A.	Reconhecer	e	ser	verdadeiros	quanto	às	nossas	fraquezas,	desejos,	
limitações	e	dificuldades.	

B.	Nos	arrepender.	
C.	Pedir	ajuda	e	confessar	quem	somos.	
D.	Ser	limpos	dos	nossos	pecados,	purificados,	perdoados	e	livres	das	
acusações	do	diabo.	
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DAS TREVAS PARA  
A LUZ



Porque outrora vocês eram trevas, 

mas agora são luz no Senhor. Vivam 

como filhos da luz, pois o fruto da luz 
consiste em toda bondade, justiça e 

verdade; e aprendam a discernir o que 
é agradável ao Senhor. Não participem 

das obras infrutíferas das trevas; 
antes, exponham-nas à luz. Porque 

aquilo que eles fazem em oculto, até 
mencionar é vergonhoso. Mas, tudo o 

que é exposto pela luz torna-se 
visível, pois a luz torna visíveis todas 

as coisas. Por isso é que foi dito: 

"Desperta, ó tu que dormes, levanta-te 
dentre os mortos e Cristo 

resplandecerá sobre ti". Tenham 
cuidado com a maneira como vocês 

vivem; que não seja como insensatos, 
mas como sábios, aproveitando ao 

máximo cada oportunidade, porque 
os dias são maus. Efésios 5:8-16 



Esse	texto	em	Efésios	5	começa	dizendo	que,	no	Senhor,	nós	
deixamos	de	ser	trevas	e	passamos	a	ser	luz.		

Mas	o	que	isso	significa?	Isso	quer	dizer	que	antes	de	conhecermos	
a	Jesus,	nós	vivíamos	ca6vos	por	algumas	condições.		

Por	exemplo:	
		
1.	Andávamos	em	trevas	(Isaías	9:2a;	Efésios	5:8).	
2.	Éramos	filhos	da	desobediência	(Efésios	2:1-2).		
3.	Éramos	escravos	do	pecado	(Romanos	6:6).	
4.	Vivíamos	subjugados	pela	culpa	e	pela	acusação	(Esdras	9:6).	
5.	Estávamos	condenados	ao	inferno	(Apocalipse	21:8).	

DAS TREVAS PARA A LUZ



Então,	 Jesus,	 a	 própria	 luz,	 nos	 alcançou	 com	 alguns	 obje@vos	 específicos	
(que	também	devem	ser	nossos	obje@vos	ao	representar	Jesus	para	aqueles	
que	ainda	não	O	conhecem	e	para	as	pessoas	que	cuidamos):	

1. Nos	transportar	das	trevas	para	a	sua	luz	(João	8:12,	João	12:46)	

2. Dissipar	 as	 trevas	 (João	 1:5,	 Salmos	 18:28)	 -	 O	 papel	 de	 todo	 líder	 de	
célula	é	levar	a	luz	de	Cristo	à	vida	das	pessoas,	dissipando	as	trevas	que	
existem	dentro	delas.	

3. Iluminar	 o	 mundo	 (como	 lemos	 em	 João	 8:12a)	 e	 ser	 o	 farol	 para	 os	
perdidos	 (2	 Samuel	 22:29;	 João	 1:9	 –	 versão	 Nova	 Tradução	 na	
Linguagem	de	Hoje).	

4. Compar;lhar	a	sua	luz	conosco	(como	lemos	em	João	8:12b).	
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"Vocês são a luz do mundo. Não 
se pode esconder uma cidade 
construída sobre um monte.  
E, também, ninguém acende uma 
candeia e a coloca debaixo de uma 
vasilha.  

Pelo contrário, coloca-a no lugar 
apropriado, e assim ilumina a 
todos os que estão na casa.  

Assim brilhe a luz de vocês diante 
dos homens, para que vejam as 
suas boas obras e glorifiquem ao 
Pai de vocês, que está nos céus".  

Mateus 5:14-16



Quando	a	Bíblia	diz,	em	Mateus	5,	que	“nós	somos	a	 luz	do	
mundo”,	precisamos	entender	que	essa	luz	não	é	nossa,	pois	
não	somos	capazes	de	produzir	 luz	a	parSr	de	nós	mesmos.	
Na	realidade,	nós	somos	como	um	pavio	encharcado	por	um	
combusUvel	 (o	 Espírito	 Santo),	 mas	 para	 acendermos,	
precisamos	 que	 Deus	 venha	 com	 a	 sua	 maravilhosa	 luz	 e	
ilumine	através	de	nós.	

DAS TREVAS PARA A LUZ

Além	disso,	o	texto	em	Mateus	5	nos	diz	que	“não	se	acende	uma	
candeia	para	deixar	escondida	debaixo	de	uma	vasilha”	e	ainda	nos	

ensina	que	“precisamos	deixar	a	nossa	luz	brilhar	diante	dos	
homens,	para	que	eles	vejam	as	nossas	obras	e	glorifiquem	a	Deus”.	

Assim,	se	Deus	nos	;rou	das	trevas	para	a	luz	e	nos	deu	uma	luz	
para	brilhar,	precisamos	levar	essa	luz	às	pessoas	que	cuidamos	e	a	

todas	aquelas	que	precisam	“vencer	as	trevas”.		



COMBATENDO OS 
INIMIGOS DA LUZ



A	 Bíblia	 ainda	 nos	 ensina,	 no	mesmo	 texto	 em	 Efésios	 5,	
que	 para	 andar	 na	 luz	 nós	 precisamos	 despertar	 de	 um	
sono	 e	 “ressuscitar”,	 para	 que	 Jesus	 resplandeça	 (brilhe	
intensamente)	 sobre	nós.	 Assim,	 nesse	 texto,	 a	 Bíblia	 nos	
apresenta	 três	 inimigos	 que	 lutam	 para	 “apagar	 a	 nossa	
luz”	ou	impedir	que	ela	seja	acesa:	



1. TOLERÂNCIA
A	tolerância	é	um	dos	aspectos	primários	de	quem	
está	caminhando	para	o	estágio	de	sonolência.	
Quando	passamos	a	aceitar	aquilo	que	não	devemos	
aceitar,	nós	entramos	em	acordo;	quando	entramos	
e	acordo,	nos	tornamos	cúmplices	das	trevas,	por	
isso	que	em	Ef	5:11	a	Bíblia	nos	ensina	que	devemos	
reprovar	as	trevas,	porque	no	ato	da	reprovação,	
expomos	as	trevas	à	luz.

INIMIGOS	QUE	LUTAM	PARA	“APAGAR	A	NOSSA	LUZ”	OU	IMPEDIR	QUE	ELA	SEJA	ACESA



2. SONOLÊNCIA 
ESPIRITUAL 
Um	líder	que	dorme	é	passivo	e	não	percebe	o	que	acontece	
à	sua	volta,	nem	mesmo	dentro	da	realidade	da	célula	que	
lidera.	O	problema	é	que	a	sonolência	é	um	dos	piores	
estágios	que	um	líder	pode	viver.	Nesses	casos,	ele	pode	
estar	cuidando	das	“coisas	da	célula”,	lendo	a	Bíblia	e	
orando,	mas	ainda	assim	estar	dormindo	para	a	realidade	do	
Reino.	Diante	disso,	devemos	lutar	contra	a	sonolência	
espiritual,	con;nuar	“acordados”	e	manter	a	nossa	luz	acesa	
e	brilhando	.

INIMIGOS	QUE	LUTAM	PARA	“APAGAR	A	NOSSA	LUZ”	OU	IMPEDIR	QUE	ELA	SEJA	ACESA



3. MORTE ESPIRITUAL

Um	morto	espiritual	não	ouve	Deus,	não	discerne	a	sua	
presença,	não	faz	a	sua	vontade	e	vive	em	trevas.	A	Bíblia	
nos	ensina	que	quem	vive	nesse	“estágio”	precisa	ressuscitar	
para	que	Cristo	possa	ser	refle;do	através	da	sua	vida.	E	é	
importante	falar	que	essa	é	uma	realidade	que	pode	nos	
dominar	su;lmente,	em	qualquer	“fase”	da	nossa	vida	em	
Deus,	e	começar	a	ofuscar	a	nossa	luz.

INIMIGOS	QUE	LUTAM	PARA	“APAGAR	A	NOSSA	LUZ”	OU	IMPEDIR	QUE	ELA	SEJA	ACESA



O MOMENTO DA AULA 
ACABOU, MAS ELA CONTINUA 
VIVA DENTRO DE VOCÊ, SE:

• Revistar todo conteúdo frequentemente. 
• Colocar em prática tudo que for ensinado. 
• Perguntar e pedir ajuda quando necessário.


