


INTRODUÇÃO 



E, passando o 
SENHOR por diante 

dele, clamou: 
SENHOR, SENHOR 

Deus...  
Ex 34.6 



que guarda a misericórdia em 
mil gerações, que perdoa a 

iniquidade, a transgressão e o 
pecado, ainda que não inocenta 
o culpado, e visita a iniquidade 
dos pais nos filhos e nos filhos 

dos filhos, até à terceira e 
quarta geração! 

Ex 34.7 



Vocês são a luz do 
mundo. Não se 

pode esconder uma 
cidade construída 
sobre um monte.  

Mt 5.14 



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.  

Mt 5.15 



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. 

Mt 5.16 



Assim como me 
enviaste ao 

mundo, eu os 
enviei ao mundo. 

Jo 15.17 



Mas graças a Deus, que 
sempre nos conduz 

vitoriosamente em Cristo e 
por nosso intermédio exala 
em todo lugar a fragrância 

do seu conhecimento;  

2Co 2.14 



porque para Deus 
somos o aroma de 
Cristo entre os que 

estão sendo salvos e os 
que estão perecendo. 

2Co 2.15 



Para estes somos cheiro 
de morte; para aqueles 
fragrância de vida. Mas, 

quem está capacitado 
para tanto?  

2Co 2.16 



UMA PRESSUPOSIÇÃO 



Vocês, porém, são geração 
eleita, sacerdócio real, nação 

santa, povo exclusivo de 
Deus, para anunciar as 

grandezas daquele que os 
chamou das trevas para a sua 

maravilhosa luz. 
1Pe 2.9 



Porque outrora vocês 
eram trevas, mas 
agora são luz no 

Senhor. Vivam como 
filhos da luz, 

Ef 5.8 



Pois ele nos resgatou do 
domínio das trevas e 

nos transportou para o 
Reino do seu Filho 

amado, 

Cl 1.13 



o único que possui 
imortalidade, que habita em 

luz inacessível, a quem 
homem algum jamais viu, 
nem é capaz de ver. A ele 

honra e poder eterno. Amém! 

  

1Tm 6.16 



Contudo, os perversos 
e impostores irão de 

mal a pior, enganando 
e sendo enganados. 

2Tm 3.13 



Sei que sou 
pecador desde que 

nasci, sim, desde 
que me concebeu 

minha mãe.  
Sl 51.5 



E você, menino, será 
chamado profeta do 

Altíssimo, pois irá 
adiante do Senhor, 
para lhe preparar o 

caminho,   
Lc 1.76 



para dar ao seu povo 
o conhecimento da 

salvação, mediante o 
perdão dos seus 

pecados, 
Lc 1.77 



por causa das ternas 
misericórdias de 

nosso Deus, pelas 
quais do alto nos 

visitará o sol nascente   
  

Lc 1.78 



para brilhar sobre 
aqueles que estão 

vivendo nas trevas e na 
sombra da morte, e 
guiar nossos pés no 

caminho da paz. 
Lc 1.79 



UMA RESPONSABILIDADE 



O QUE ESTÁ ACONTECENDO... 



CONCLUSÃO: O FAROL 


