
 

A luz em nossa face 
 

Como posso mostrar para os outros o que Jesus fez comigo? 

Uma pergunta que muitos adolescentes de nossa igreja me fazem é: como 
posso colocar em prática aquilo que aprendo com Jesus, para fazê-lo 
conhecido? Essa pergunta mexe com muita gente, desde novos convertidos 

até com pessoas que se dizem maduras na fé.  

O evangelho de Jesus Cristo é prático, tanto que a ordem de Jesus para 

nós é IDE. Porém, como fazer isso? Como posso ter uma vida prática, fazendo 
Jesus conhecido no dia a dia?  

No vídeo passado, estudamos que Deus só irá ouvir a nossa oração na 
medida que nos arrependemos diante de sua presença. No Salmo 66 vemos 
um chamado ao arrependimento,  seguido pelo Salmo 67, que nos apresenta 

um chamado para as nações. No final do 66, o salmista convida para que 
todos ”venham e ouçam o que ele fez”,  mas no 67, ele conta como pode 

mostrar para as pessoas o que Deus fez: através da luz do rosto de Deus 
resplandecendo em seu rosto.  

Quando nos arrependemos e temos uma vida com Deus, algo muda 
dentro de nós mas também em nosso exterior. Jesus ensina isso quando diz: 
”Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construida no 

alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob 
um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos 

que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que 
todos as vejam e louvem seu Pai, que está no céu.” (Mateus 5.14-16). A maneira 

pela qual iremos mostrar quem Jesus é, é permitindo que o Senhor 
resplandeça a Sua face na nossa, através da comunhão com Ele.  

 Mas preciso te dizer algo: para que você possa resplandecer a face de 
Cristo, precisa ter quem veja sua face, ou seja, você precisa ter relacionamento 
com as pessoas que não o conhecem! A comunhão é algo muito importante. 

Então, tenha um bom relacionamento com sua família, amigos e cônjuges, 
pois serão eles que primeiro irão olhar para você procurando ver a face de 

Cristo. Em seguida, relacione-se com os que não conhecem a beleza do rosto 
de Jesus e seja um ministro de salvação para eles. 

O Salmo 67.1 diz: ”Que Deus seja misericordioso e nos abençoe. Que a luz 
de seu rosto brilhe sobre nós.” Vamos buscar ao Senhor, nos arrepender e 

prestar atenção ao nosso redor. Com a comunhão com Deus e a comunhão 

com nossos irmãos, iremos resplandecer a face de Jesus aqui nessa terra. 
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