Dinâmica: A luz e as Trevas
Escrito por Pastora Regina

Dinâmica: A luz e as Trevas

Tema: Mateus 5:14 a 16
Publico: no máximo 50
Material: uma vela para cada participante, fósforo ou isqueiro ,2 bexigas ,
tinta de palhaço preta.

Converse com duas pessoas sem que os outros saibam, antes do inicio da
dinâmica, oriente-os a pintarem o rosto com tinta preta e se misturarem aos
outros quando as luzes se apagarem, peça que eles andem entre eles, e
esbarrem neles.
Apague as luzes e inicie a dinâmica.
Direcione-os a andar pela igreja e se espalharem entre os bancos, ai então
as duas pessoas de cara pintada se misturaram a eles, mas somente quando as
luzes estiverem apagadas.
Eles ficaram alvoroçados, deixe que eles andem um pouco, alguns vão
tropeçar, outros vão reclamar, outros dirão que estão com medo, etc........
Depois de algum tempo quando eles já estiverem se acostumado com o escuro,
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chame a atenção deles para que fiquem em silêncio absoluto.
Vai ser difícil mas você deve levá-los ao silêncio absoluto, para que haja o resultado
esperado.
Então quando não houver mais barulho, estoure uma bexiga.
Aplique a Palavra:
Pergunte se eles se assustaram, se tiveram medo,
Diga a eles que é assim que nos sentimos quando estamos no mundo, nas
trevas, uma simples bexiga nos assusta, porque estamos cegos, e quando
estamos cegos, somos alvo fácil.
Chame a atenção deles para o perigo, que as vezes está ao lado, mas ainda
assim não conseguem enxergar, porque quando estamos nas trevas(no mundo), o
bem e o mal parecem semelhantes.
Acenda a 1ª Vela, e continue aplicando a Palavra:
Na luz o bem e o mal podem ser distinguidos.
Chame as duas pessoas de cara pintada que estavam representando o mal,
coloque a vela perto do rosto deles, e pergunte quantos ali perceberam que
eles eram diferentes.
Lobos em pele de Cordeiro.
Conclusão:
Quando obedecemos a Deus, aguçamos nossa visão.
1João 1:8-“não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz”...
Assim como João Batista, não somos a fonte da luz de Deus, nós simplesmente
refletimos essa luz.
Jesus Cristo é a luz verdadeira, Ele nos ajuda a enxergar o caminho para
Deus e nos mostra como andar neste caminho.
Mas Jesus escolheu refletir sua luz, através de mim e de você, talvez porque
os ímpios não sejam capazes de suportar diretamente a completa glória
resplandecente da luz, o poder do Espírito Santo que eu e você já
conhecemos, as manifestações do Espírito Santo.
Por isso nós somos refletores da luz de Cristo, nós somos portadores da luz,
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e o mais importante somos transportadores da luz.
Acenda a vela de uma pessoa, e peça então que eles saiam dos lugares e levem
a luz para aqueles que ainda estão em trevas e assim sucessivamente um vai
acendendo a vela do outro até que toda a igreja esteja clara.
Dica: coloque uma música de fundo
Acenda as luzes.
Pergunte a eles se a visão deles está embaçada.
Aplique a Palavra:
É isso o que acontece quando a glória de Deus se manifesta de uma só vez, as
pessoas ficam cegas.
Assim como aconteceu com Paulo de Tarso, quando o Senhor se manifestou a
ele, ele não suportou a luz.
Por isso temos que ser como Ananias e levar luz aos cegos, com cuidado, com
zelo, com carinho, com amor, e não chegar dizendo:
” Se você não aceitar a Cristo você vai para o inferno”
Nós preparamos o caminho, somos portadores da luz.
E quando somos portadores da luz, sabem o que acontece?
Estourar a outra bexiga.
Perguntar quantos, se assustaram com o estouro da bexiga.
A resposta será nenhum.
As trevas já não vão mais assustá-los, porque agora vocês podem ver ,vocês
vão distinguir o bem do mal, porque Jesus Cristo lança fora todo medo.
Que sejamos um farol de verdade, e não ocultemos a luz de Cristo ao restante
do mundo.
A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não resplandecem na luz o mal
não tem e nunca terá domínio sobre a luz de Deus.
A luz representa o que é bom, puro, verdadeiro, santo e confiável.
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As trevas representam o que é pecaminoso e perverso.
Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os
outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Deus é a própria luz, significa que só Ele é perfeitamente santo e
verdadeiro e que só Ele pode nos tirar da escuridão do pecado.
A luz está relacionada a verdade, pois deixa tudo visível, seja boa ou ruim.
Nas trevas o bem e o mal parecem semelhantes, mas na luz podem ser
claramente distinguidos.
Da mesma maneira que não pode existir escuridão na presença da luz, o pecado
não pode existir na presença do Deus Santo.
Por isso se quisermos ter um relacionamento com Deus, devemos deixar de lado
nosso modo de viver pecaminoso. Declarar que pertencemos ao Senhor e
vivermos conforme a vontade de Deus.
Por isso quando obedecemos a Deus, aguçamos nossa visão e aumentamos nossa
compreensão.
Quando seguimos Jesus a luz verdadeira, evitamos andar cegamente e cair em
pecado.
Cristo ilumina o caminho a nossa frente, e assim podemos discernir como
viver.
Ele remove as trevas do pecado de nossa vida.
Você já permitiu que a luz de Cristo brilhe em sua vida?
Deixe Jesus dirigir sua vida, e você nunca tropeçara nas trevas.
Deus te abençoe.

Fale comigo: elaine@ieqcervezao.com.br &nbsp;

4/4

