


Introdução 



Andai na luz 



Porque outrora vocês 
eram trevas, mas agora 

são luz no Senhor. 
Vivam como filhos da 

luz,  
Ef 5.8 



Vida nova / novos padrões 



3 ...pois essas coisas não são 
próprias para os santos.  

4 ...que são inconvenientes, 
mas, ao invés disso, ações 

de graças.  

Ef 5 



I – As Trevas a serem 
rejeitadas 



Referenciar 



Entre vocês não deve haver nem 
sequer menção de imoralidade 

sexual como também de nenhuma 
espécie de impureza e de cobiça; 
pois essas coisas não são próprias 

para os santos. 

Ef 5.3 



Porque aquilo que eles 
fazem em oculto, até 

mencionar é 
vergonhoso.  

Ef 5.12 



Não haja obscenidade, 
nem conversas tolas, 
nem gracejos imorais, 

que são inconvenientes... 

Ef 5.4 



Praticar  



Porque vocês podem estar 
certos disto: nenhum imoral, 

ou impuro, ou ganancioso, que 
é idólatra, tem herança no 
Reino de Cristo e de Deus.   

Ef 5.5 



Portanto, não 
participem com 

eles dessas 
coisas.  

Ef 5.7 



Ser Cúmplice  



Não participem das 
obras infrutíferas das 

trevas; antes, 
exponham-nas à luz.  

Ef 5.11 



Bem-aventurado o homem que 
não anda no conselho dos 
ímpios, não se detém no 

caminho dos pecadores, nem 
se assenta na roda dos 

escarnecedores. 

Sl 1.1 



II – Vida na luz 



Ef 5.8 

Porque outrora vocês 
eram trevas, mas agora 

são luz no Senhor. 
Vivam como filhos da 

luz, 



Conversação 



Ef 5.4 

Não haja obscenidade, nem 
conversas tolas, nem gracejos 

imorais, que são 
inconvenientes, mas, ao invés 

disso, ações de graças.  



Frutos 



Ef 5.9 

pois o fruto da luz 
consiste em toda 

bondade, justiça e 
verdade;  



Provar ou discernir 



Ef 5.10 

e aprendam a 
discernir o que é 

agradável ao 
Senhor.   



Ef 5.10 

provando sempre 
o que é agradável 

ao Senhor. 



Sl 1.2 

Antes, o seu prazer está 
na lei do SENHOR, e na 
sua lei medita de dia e 

de noite. 



Conclusão 



Risco do engano 



Ef 5.6 

Ninguém os engane com 
palavras tolas, pois é por causa 
dessas coisas que a ira de Deus 

vem sobre os que vivem na 
desobediência.   



Ef 5.5 

Porque vocês podem estar 
certos disto: nenhum imoral, 

ou impuro, ou ganancioso, que 
é idólatra, tem herança no 
Reino de Cristo e de Deus. 



Portanto... 



Ef 5.11 

Não participem das 
obras infrutíferas das 

trevas; antes, 
exponham-nas à luz. 



Ef 5.13 

Mas, tudo o que é 
exposto pela luz torna-se 

visível, pois a luz torna 
visíveis todas as coisas.       



Ef 5.12 

Porque aquilo que 
eles fazem em oculto, 

até mencionar é 
vergonhoso. 



Levanta  



Gn 2.24 

Por essa razão, o homem 
deixará pai e mãe e se 

unirá à sua mulher,  
e eles se tornarão uma só 

carne.   



Gn 2.25 

O homem e sua 
mulher viviam nus, 

e não sentiam 
vergonha. 



Mt 5.31 

Foi dito: Aquele que se 
divorciar de sua mulher 
deverá dar-lhe certidão 

de divórcio. 



1Co 7.9 

caso, porém, não se 
dominem, que se 

casem; porque é melhor 
casar do que viver 

abrasado. 


