MNEMÔNICO "LIGHT" [que vem do inglês, que significa luz, iluminar, iluminação,
claridade]
Como deixar sua luz brilhar.
L I G H T – LUZ
(Matheus 5:14) Vós sois a luz do mundo. Uma cidade que está edificada sobre
um monte não pode ser escondida.
Abaixo estão algumas maneiras de deixar luz brilhar:
L - AMOR
I - INTEGRIDADE
G - BOM TRABALHO
H - HUMILDADE
T - TESTEMUNHO DA PALAVRA
L - AMOR
(Efésios 5:1-8) Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e
vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como
oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem
sequer menção de imoralidade sexual nem de qualquer espécie de impureza nem
de cobiça; pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja
obscenidade nem conversas tolas nem gracejos imorais, que são inconvenientes,
mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto:
nenhum imoral nem impuro nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no
Reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por
causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na
desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora
vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz,
I - INTEGRIDADE
(Filipenses 2:15) Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus
inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual
resplandeceis como astros no mundo;
(João 3:21) Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras
sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
(Provérbios 4:18) Mas o caminho dos justos é como a luz da aurora que vai
brilhando mais e mais até o dia perfeito.
(2Samuel 23: 3-4) O Deus de Israel, a Rocha de Israel a mim me falou, Aquele
que domina sobre os homens, quando governa no temor de Deus. E ele será
como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens; como a erva
brota da terra pelo brilho claro depois da chuva.
(Jó 38:15) E dos ímpios é retirada a sua luz, e o braço será quebrado.

(Efésios 5:11-14) E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas
antes condenai-as. Porque é uma vergonha até mesmo de falar das coisas que
são feitas por eles em segredo. Mas todas as coisas que são condenadas, se
manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Portanto ele diz:
Desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará.
(Jó 18:5-6) "A lâmpada do ímpio se apaga, e a chama do seu fogo se extingue.
Na sua tenda a luz se escurece; a lâmpada de sua vida se apaga.
G - BOAS OBRAS
(Matheus 5:16) Deixe a sua luz brilhe diante dos homens, para que vejam as
vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
(Isaias 58:7-8) é não tratar o teu pão com o faminto, e que tu trazer os pobres
que são lançados para tua casa "quando vires o nu, o cubras, e que não te
escondas da tua carne" Então romperá a tua luz como a alva, ea tua cura
apressadamente brotará, ea tua justiça irá adiante de ti; a glória do Senhor será
a tua recompensa.
(Isaias 58:10) E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita; então a
tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio dia:
H - HUMILDADE
Como se vê em:
 ARREPENDIMENTO

(Jó 11:13-17) "Contudo, se você lhe consagrar o coração, e estender as mãos
para ele; se afastar das suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade habite
em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se; serás firme e
destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas
passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a
manhã que brilha.
A luz de Cristo em nós é manifestada por quebrantamento. Quando nos quebramos ao
nos humilharmos, o "tesouro" no vaso de barro é revelado.
(2Coríntios 4:7) Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que
este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós.
Note a estratégia de Gideão. 300 homens tinham vasos de barro com lâmpadas. Quando
os vasos de barro foram quebrados a luz dos vasos foram reveladas para cegar e
confundir o inimigo.
 NÃO

PREGAR A NÓS MESMOS

(2Coríntios 4:5-7) Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o
Senhor; e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que
comandou a luz para brilhar fora da escuridão, é quem resplandeceu em nossos
corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus
Cristo. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do
poder seja de Deus e não de nós.
(2Coríntios 4:10) Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também
a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo.
T - testemunho da palavra
(Isaias 8:20) À lei e ao testemunho! Se eles não falarem segundo esta palavra, é
porque não há luz neles.
(Provérbios 6:23) Porque o mandamento é lâmpada; ea lei é luz; e as
repreensões da disciplina são o caminho da vida:
(Salmos 119:130) A entrada das tuas palavras dá luz; dá entendimento aos
símplices.

