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VIVA COMO UM

Filho de Deus

I N T R O D U Ç Ã O

D E S E N V O L V I M E N T O

LIÇÃO 3 – NÃO AME O MUNDO

Na lição de hoje, veremos que um filho de Deus não deve amar o mundo. Ele está baseada em um pregação de 
mesmo título do Pr. Samyr Trad. Se desejar, ouça ou assista a essa pregação, para melhor se preparar. Que o Espírito 
Santo nos ensine a amar a Deus sobre todas as coisas!

Texto-base: 1João

Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. 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. O 
mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre (NVI).

Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele; porque 
tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do 
Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência; aquele, porém, que faz a vontade 
de Deus permanece eternamente (ARA).

Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é 
deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho 
pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas 
cobiçam; porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre (NTLH).

Vamos ministrar a lição de hoje e abordar o texto bíblico lido a partir de quatro perguntas. São elas:

1. O QUE É O MUNDO?

Pergunta:
Para você, o que é o mundo?

A palavra grega correspondente a mundo é “kosmos” e ela pode ter estes três sentidos:
	 •	A	terra,	o	planeta	em	que	vivemos;
	 •	A	humanidade	em	geral;
	 •	Um	sistema	maligno	contrário	a	Deus.

Adicionando um sentido ao outro, podemos dizer que mundo é o estilo de vida dos habitantes da terra que não 
conhecem a Deus.

Em outras partes desta epístola, João nos apresenta algumas das características do mundo.

Leitura:
Leia	com	os	presentes	os	textos	de	1João	3.1,13;5.19.



Igreja Batista Central de Belo Horizonte 2

Pergunta:
Quais algumas das características do mundo apresentadas por João nesses textos?

De acordo com João, algumas das características do mundo são:

•	O	mundo	não	conhece	a	Deus	(3.1);
•	O	mundo	é	antagônico	à	igreja	(3.13);
•	O	mundo	é	dominado	pelo	diabo	(5.19).

No versículo 16 do texto-base, João nos apresenta ainda três coisas que há no mundo, ou seja, no modo de vida 
daqueles que não conhecem a Deus:

•	A	cobiça	da	carne	(concupiscência	da	carne,	maus	desejos	da	natureza	humana)	-	o	desejo	de	nossa	natureza	
caída	e	pecaminosa;
•	A	cobiça	dos	olhos	(concupiscência	dos	olhos,	a	vontade	de	ter	o	que	agrada	aos	olhos)	-	as	tentações	que	
surgem	não	de	dentro,	mas	de	fora,	pelos	olhos;
•	A	ostentação	dos	bens	(soberba	da	vida,	orgulho	pelas	coisas	da	vida)	-	uma	arrogância	relacionada	com	as	
circunstâncias	externas	(riqueza,	posição,	etc).

Pergunta:
Como você percebe essas três coisas agindo em sua vida?

2. O QUE É AMAR O MUNDO?

Pergunta:
Para você, o que é amar o mundo?

Neste caso, não é amar a terra ou a humanidade em geral. É claro que Deus espera que amemos o nosso planeta e 
as pessoas, como ele mesmo ama. Assim, trata-se de amar o estilo de vida dos habitantes da terra que não conhecem 
a	Deus,	entregando-se	aos	desejos,	às	tentações	e	à	arrogância.	Quer	um	exemplo	disso?	Basta	olhar	para	a	capa	de	
uma	Revista	Caras	e	desejar	ter	aquele	estilo	de	vida.	O	cristão	não	deve	amar	o	mundo.

Pergunta:
Você percebe o amor ao mundo em sua vida?

3. POR QUE NÃO AMAR O MUNDO?

Pergunta:
Para você, quais são as razões para não amarmos o mundo?

No	texto-base,	João	nos	apresenta	três	razões	para	não	amarmos	o	mundo?

a) “Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele” (v.16)

Quem	ama	o	mundo	não	ama	a	Deus,	ou	seja,	demonstra	que	não	o	conhece.	Em	Tiago	4.4-5,	está	escrito:	“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.	Ou	vocês	acham	que	é	sem	razão	que	a	escritura	diz	que	o	Espírito	que	ele	fez	habitar	em	nós	tem	fortes	ciúmes?”.

b) “Tudo o que há no mundo não provém do Pai, mas do mundo” (v.16)

O	mundo	não	tem	nada	a	ver	com	Deus	e	Deus	não	tem	a	nada	a	ver	com	o	mundo.	Não	há	nada	de	Deus	no	mundo	
e	não	há	nada	do	mundo	em	Deus.	Quais	as	qualidades	das	coisas	de	Deus?	Boas	e	muito	boas	(Gn	1),	boas,	perfeitas	
e	agradáveis	(Rm	12.2).	Assim,	se	Deus	e	o	mundo	não	tem	nada	a	ver	um	com	o	outro,	podemos	dizer	que	as	coisas	
do mundo, na verdade, são más e muito más, más, imperfeitas e desagradáveis, apesar de, aparentemente, não serem 
assim.	As	coisas	do	mundo	são	doces	na	boca,	mas	amargas	no	estômago.

c) “O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre” (v.17)

O	mundo	é	passageiro,	ou	seja,	irá	acabar.	Isso	pode	ser	entendido	de	duas	maneiras.	Primeiramente,	que	a	vida	neste	
mundo	é	passageira	e,	logo	após	ela,	teremos	que	acertar	as	contas	com	Deus.	Se	formos	do	mundo,	não	ficaremos	
com Deus. Não estar com Deus pode ser chamado de “inferno” e “lago de fogo”.
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Em	segundo	lugar,	que	esta	terra	caída,	com	o	seu	sistema	maligno,	irá	acabar.	Em	1Pedro	3.10,	está	escrito:	“O	dia	
do	Senhor,	porém,	virá	como	ladrão.	Os	céus	desaparecerão	com	um	grande	estrondo,	os	elementos	serão	desfeitos	
pelo	calor,	e	a	terra,	e	tudo	o	que	nela	há,	será	desnudada”.	Em	Apocalipse	21.1-4,	está	escrito:	“Então	vi	novos	céus	
e	nova	terra,	pois	o	primeiro	céu	e	a	primeira	terra	tinham	passado;	e	o	mar	já	não	existia.	Vi	a	Cidade	Santa,	a	nova	
Jerusalém,	que	descia	dos	céus,	da	parte	de	Deus,	preparada	como	uma	noiva	adornada	para	o	seu	marido.	Ouvi	uma	
forte voz que vinha do trono e dizia: “Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles 
serão	os	seus	povos;	o	próprio	Deus	estará	com	eles	e	será	o	seu	Deus.	Ele	enxugará	dos	seus	olhos	toda	lágrima.	Não	
haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou”.

Por	outro,	lado,	quem	faz	a	vontade	de	Deus	permanece	para	sempre.	Ou	seja,	aquele	que	faz	a	vontade	de	Deus	irá	
para o céu e a nova terra, ou seja, estará com Deus para sempre.

4. COMO NÃO AMAR O MUNDO?

Pergunta:
Em sua opinião, como podemos não amar o mundo?

Se	apesar	dessas	tantas	razões	para	não	amar	o	mundo,	você	ainda	tiver	dificuldades	para	isso,	a	Bíblia	diz	que	“O	que	
é	nascido	de	Deus	vence	o	mundo;	e	esta	é	a	vitória	que	vence	o	mundo:	a	nossa	fé.	Quem	é	que	vence	o	mundo?	
Somente	aquele	que	crê	que	Jesus	é	o	Filho	de	Deus”	(5.4-5).	A	partir	disso,	podemos	afirmar	o	seguinte:

	 •	Quem	é	nascido	de	Deus,	ou	seja,	nasceu	de	novo,	vence	o	mundo,	isto	é,	não	o	ama;	quem	não	é,	não;
	 •	Quem	crê	em	Jesus	vence	o	mundo;	quem	não	crê,	não;
	 •	A	vitória	sobre	o	mundo	é	possível	ao	nascido	de	novo	e	ao	crente;
	 •	A	vitória	sobre	o	mundo	é	uma	evidência	do	novo	nascimento	e	da	verdadeira	fé;
	 •	O	crente	que	não	vence	o	mundo	é,	no	mínimo,	um	incoerente	ou,	quem	sabem,	não	seja	crente	de	fato.

Pergunta:
Você tem vencido o mundo ou tem sido derrotado por ele?

O	verdadeiro	filho	de	Deus	não	ama	o	mundo.	Assim,	se	você	quiser	viver	como	um	filho	de	Deus,	deverá	empreender	essa	
luta	contra	o	mundo	em	sua	vida.	Se	a	fé	em	Cristo	estiver,	verdadeiramente,	em	seu	coração,	essa	vitória	será	possível!

A V I S O S

C O N C L U S Ã O

1.	Distribua	os	cartões	de	tarefas	da	célula.	Célula	saudável	e	dinâmica	é	aquela	em	que	todos	contribuem	para	
a sua edificação e o trabalho a ser realizado.

2.	Divulgue	a	conferência	de	louvor	e	adoração,	nos	dias	31/03	a	02/04.	Imperdível.	Já	combine	com	o	grupo	
100% de participação:


