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Na luta contra o pecado, há adversários aliados a serem vencidos. O mundo, a carne e o 
diabo se levantam contra nós com um único objetivo: nos fazer pecar. Na lição de hoje, 
veremos como o mundo nos ataca e como podemos vencê-lo.

1. EM SUA OPINIÃO, O QUE É O MUNDO?

A Bíblia Sagrada nos apresenta a palavra “mundo” com pelo menos dois sentidos 
diferentes. Observe estes dois textos: “Porque Deus tanto amou o mundo que deu o 
seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna” 
(João 3.16); “Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, 
o amor do Pai não está nele” (1João 2.15). Por que um texto diz que Deus amou o 
mundo e o outro que não devemos amar o mundo?

2. QUAL A DIFERENÇA DE SIGNIFICADO DE MUNDO NESSES DOIS VERSÍCULOS?

Em ambos os versículos, apesar de sentidos diferentes, a palavra grega correspondente 
a mundo é “kosmos”. Dependendo do contexto, pode apontar para a humanidade em 
geral, como em João 3.16. O que esse texto quer dizer, então, é que Deus amou os 
seres humanos. Em 1João 2.15, contudo, mundo é um sistema de princípios e práticas 
contrários a Deus. Por isso, aquele que ama o mundo não tem o amor de Deus em si, 
nem ama a Deus. Concordando com isso, Tiago escreveu: “Adúlteros, vocês não sabem 
que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo 
faz-se inimigo de Deus” (Tiago 4.4). Deus e o mundo estão em extremos opostos. Ou 
você está com Deus ou está com o mundo.

A continuação de 1João 2.15 nos apresenta alguns dos elementos que constituem o 
mundo. O texto diz: “Pois tudo o que há no mundo - a cobiça da carne, a cobiça dos 
olhos e a ostentação dos bens - não provém do Pai, mas do mundo” (1João 2.16). A 
cobiça é um desejo pecaminoso. De acordo com o texto, ela pode ser tanto da carne 
quanto dos olhos. Carne não se refere ao corpo, mas à natureza pecaminosa que habita 
o ser humano desde o pecado original (a próxima lição será sobre esse tema). Assim, 
cobiça da carne é o desejo da nossa natureza caída pelo pecado. É fome e sede de 
pecado, o que pode ser despertado por algo que se vê, através dos olhos. Foi o que Eva 
experimentou antes de comer do fruto proibido. O relato da queda nos diz que, “quando 
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a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos 
e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, 
comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também” (Gênesis 3.6). Assim, a 
cobiça da carne e a dos olhos podem atuar juntas. Já a ostentação dos bens se 
refere à arrogância e soberba de uma pessoa por causa das riquezas e do poder 
que tem. O mundo tem por objetivo levar as pessoas a ter um estilo de vida 
marcado por esses três elementos. Ao viverem assim, os seres humanos estão 
amando o mundo e desprezando a Deus.

Enquanto sistema de princípios e valores, o mundo é impessoal e não existe por 
si só, mas tem um mentor. A Bíblia diz que “o mundo todo está sob o poder do 
Maligno” (1João 5.19) e, de acordo com o próprio Jesus, o diabo é o príncipe 
deste mundo (João 12.31; 14.30; 16.11). Assim, o diabo é a mente que está 
por traz da cultura anti-Deus do mundo.

3. SE O MUNDO É UM SISTEMA DE PRINCÍPIOS E PRÁTICAS, COMO 
PODEMOS VENCÊ-LO?

O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12.2: “Não se amoldem ao padrão 
deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente”. Paulo diz aos 
romanos para não tomarem para si a forma deste mundo, mas se transformarem, 
ou seja, não viverem de acordo com o estilo de vida do mundo, mas de acordo 
com o estilo de vida do Reino de Deus. Como isso seria possível? Através da 
renovação da mente. Se o mundo é um sistema de princípios, o campo de 
batalha se encontra na mente, sede dos pensamentos. Vencemos o mundo 
renovando a mente, isto é, retirando dela os pensamentos mundanos e velhos 
e colocando nela pensamentos divinos e novos, através, principalmente, da 
leitura e meditação na Bíblia Sagrada. O salmista escreveu: “Como pode o jovem 
manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. (...) Guardei 
no coração a tua palavra para não pecar contra ti” (Salmo 119.9,11). A Palavra 
de Deus é poderosa para mudar a nossa maneira de pensar. Em Hebreus 4.12, 
está escrito: “A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer 
espada de dois gumes; ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas 
e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração”.

O Dr. Russell Shedd, no livro O Mundo, a Carne e o Diabo, apresenta cinco dicas 
sobre como vencer o mundo. São elas:

1. A maioria não representa necessariamente a vontade de Deus. A voz do 
povo não é a voz de Deus. “Não acompanhe a maioria para fazer o mal” 
(Êxodo 23.2);
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2. O mundo deve ser derrotado pela cruz. “Quanto a mim, que eu jamais 
me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da 
qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo” (Gálatas 
6.14);

3. Para se conseguir a nova mentalidade anti-mundana, é necessário 
deixar conscientemente de imitar os “habitantes da terra”. “O Senhor, o 
seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto 
de invadir e expulsar. Mas, quando vocês as tiverem expulsado e tiverem 
se estabelecido na terra delas, e depois que elas forem destruídas, tenham 
cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos 
deuses delas, dizendo: ‘Como essas nações servem aos seus deuses? 
Faremos o mesmo!’ Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como 
fazem essas nações, porque, ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo 
tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos 
e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses (Deuteronômio 12.29-31);

4. A vitória sobre o mundo só pode ser alcançada por quem muda o objeto 
do seu amor. “Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o 
mundo, o amor do Pai não está nele” (1João 2.15);

5. A vitória sobre o mundo é mais provável se os membros da igreja 
formam uma comunidade onde há verdadeira comunhão. “Um homem 
sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão 
de três dobras não se rompe com facilidade” (Eclesiastes 4.12).

4. QUAL DESSAS CINCO DICAS MELHOR SE APLICA A VOCÊ NESTE 
MOMENTO DE SUA VIDA? COMO VOCÊ PODERIA PRATICÁ-LA?
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