
ESTUDO DE PG ON-LINE (08/09/2020)      

Tema:   “PAVIO DE ESTOPA”  

Quebra-gelo (5m): Você já usou uma lamparina ou candeeiro? Em qual situação? 

Versículo chave:  “Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros 

vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu.” 

Mt.5.16 (NVI) 

 

1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

INTRODUÇÃO:  No tabernáculo havia um candelabro, com hastes de ouro. O candelabro é feito para espargir 

luz. Esse mobiliário do santuário é um emblema da igreja. Existimos para refletir a luz de Cristo. Somos a 

luz do mundo. Somos luzeiros na escuridão deste mundo tenebroso.  Vejamos o porquê: 

PORQUE A LUZ QUE BRILHA EM NÓS E ATRAVÉS DE NÓS NÃO PROCEDE DE NÓS 

MESMOS. Somos os dutos do candelabro. Sim, o pavio de estopa. Esse pavio é o canal por onde passa o 

azeite e produz o fogo. Não temos luz própria nem produzimos o fogo. Um pavio de estopa sem azeite 

queima e vira um borrão encarvoado, produzindo fumaça e não luz. Embaça o ambiente em vez de iluminá-

lo. Como é triste quando o pavio de estopa, arrogantemente, imagina que é a fonte da luz! Sem azeite, o pavio 

fica chamuscado. Sem o banho do azeite, a luz que o pavio produz logo se apaga. Sem azeite o pavio nada 

produz senão fumaceira e carvão. O pavio não tem luz para dar. Não é o pavio que queima, mas o azeite 

que o satura. Somos apenas o veículo entre o azeite e o fogo. E então, que lição você aprende aqui? 

PORQUE A LUZ QUE BRILHA EM NÓS E ATRAVÉS DE NÓS PROCEDE DO AZEITE. O azeite é 

um símbolo do Espírito Santo. Só por meio do Espírito é que podemos brilhar. É o Espírito Santo quem nos 

transforma na imagem de Cristo. Nós não temos luz em nós mesmos. Apenas refletimos a luz de Cristo, o Sol 

da Justiça. Somos como a lua, ela só brilha na medida em que reflete a luz do sol. Quando o pavio de estopa 

imagina que pode produzir fogo sem o azeite, inevitavelmente se tornará carvão que nada mais serve senão 

para sujar o ambiente e poluí-lo. Como anda o azeite do seu candelabro?  

PORQUE A LUZ QUE BRILHA EM NÓS E ATRAVÉS DE NÓS MANTÉM O FOGO ACESO. Se o 

fogo que arde em nós não é produzido pelo azeite, então, é um fogo falso. Porém, se somos um pavio de 

estopa encharcado de azeite, então, o fogo arderá em nossa vida e o mundo verá a luz de Cristo em nós e 

através de nós. Deus se manifestou muitas vezes através do fogo. Ele é fogo. Sua palavra é fogo. Ele faz de 

seus ministros labaredas de fogo. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo foi derramado 

em línguas como de fogo. Esse fogo não pode apagar no altar da nossa vida. O fervor jamais pode extinguir-

se em nosso coração. Como você pode manter esse fogo aceso em sua vida?  

PORQUE A LUZ QUE BRILHA EM NÓS E ATRAVÉS DE NÓS PRECISA DE PAVIOS DE 

ESTOPA LIMPOS. Espevitadeiras de ouro eram usadas para tirar os borrões dos pavios de estopa e limpá-

los. Pavios encarvoados produzem poluição. Entenebrecem o ambiente em vez de iluminá-lo. Precisamos 

constantemente de azeite e aparagem na estopa do nosso pavio. Precisamos ser limpos para brilharmos com a 

mesma intensidade até o final. Se o pavio de estopa não for limpo periodicamente e se as pontas carbonizadas 

não forem removidas, ele produzirá uma fumaceira tóxica. Assim é com a nossa vida. Precisamos ser 

purificados. Precisamos nos desvencilhar daquelas borras de carvão que vão se instalando em nossa vida, 

tirando de nós o brilho da glória de Cristo e o calor espiritual. Quais as borras de carvão que tem se instalado 

em seu pavio de estopa das quais você precisa se desvencilhar? O que você pretende fazer a esse respeito?  

PARA FINALIZAR:  A  luz que brilha em nós e através de nós precisa de azeite puro. Deus deu instruções 

claras a Moisés acerca do azeite que deveria ser usado. Azeite falso produz uma luz ocilante. Não podemos 

imitar a obra do Espírito. Não podemos substituir a ação do Espírito por simulacros humanos. Usar azeite 

falso, manipulado pela artimanha humana, é produzir uma fumaceira lôbrega em vez de espargir a luz. Mais 

do que insensatez, é consumada rebeldia contra Deus tentar substituir a obra Espírito Santo pelas imitações 

humanas. Que jamais nos esqueçamos que somos apenas um pavio de estopa. Somos o canal entre o azeite e 

o fogo. Nossa vocação é espargir a luz, a luz de Cristo! Assim seja! Cite uma ação prática que você pode 

fazer para exercitar o estudo de hoje em sua vida. Marque dia e hora para realizar essa ação e preste 

contas com o seu PG.  
   

 Voltamos aos cultos presenciais, seguindo todos os protocolos de segurança. Inscreva-se e junte-se a nós!  

  

2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  

3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar 

pessoas para Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora! Ganhem pessoas para Cristo! Aproveite 

esse tempo de crise como oportunidade para levar a salvação a outras pessoas!      

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar!   


