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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Fica a critério de cada líder! 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Texto Bíblico – 1ª João 2.15-17 

 

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? 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 (1ª João 3.1,13;5.19). 

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

 

 3.1. “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?”. 

 

 3.2. “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.  

 

 3.3. “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”. 

Em segundo lugar, que esta terra caída, com o seu sistema maligno, irá acabar (1ª Pedro 3.10; Apocalipse 21.1-4). 

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. 
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4. COMO 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? 

 

CONCLUSÃO: 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! 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus e deixar de amar o mundo. Não 

perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer em pureza. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES:  

 

1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. Em caso de dúvida, entre em contato com o seu 

coordenador de área. 

 

2) Nosso TLC (Treinamento de Líderes de Células) vai acontecer no dia 25 de abril (última terça-feira do mês), às 20 

horas. Você não pode ficar de fora. Público Alvo: Líderes, Aprendizes e Anfitriões das Casas. 

 

3) Todo mês, todas as células deverão entregar uma cesta básica na reunião do TLC (Treinamento de Líderes de 

Células). Se a sua célula pode fazer a doação de mais de uma cesta, a nossa comunidade agradece. Abaixo, os itens 

que compõem a cesta básica: 

 

5kg Arroz    |    2kg Feijão 

1kg Fubá     |    1kg Macarrão 

1kg Farinha de Mandioca 

1kg Sal        |    2kg Açúcar 

1 Extrato de Tomate 

1L Leite        |    2L Óleo 

1 Achocolatado |  2 Pacotes de Biscoitos 

250g Café    |    1 Pacote de Papel Higiênico 

2 Sabonetes |    1 Pacote Sabão em Pedra ou Sabão em Pó 


