
DEVOÇÃO E VIDA NO MUNDO
Em SUA Presença



Proposta

1. Definições e Sugestões

2. Intenções do Maligno 
em nossa vida



DEFINIÇÕES
- O que é Mundo? 



Mundo

1. Local 



Local

“Porque os gentios de 
todo o mundo é que 

procuram estas coisas; 
mas vosso Pai sabe que 

necessitais delas”
Lucas 12.30



Mundo

1. Local 

2. Pessoas



Pessoas

E assim os fariseus 
disseram uns aos outros: 
Não conseguimos nada. 
Olhem como o mundo 

todo vai atrás dele!
João 12.19



Mundo

1. Local 

2. Pessoas

3. Caráter do ser humano



Caráter do ser humano

O mundo não pode odiá-
los, mas a mim odeia 

porque dou testemunho 
de que o que ele faz é 

mau
João 7.7



Mundo

1. Local 

2. Pessoas

3. Caráter do ser humano

4. Sistema



Sistema Corrompido

Vocês estavam mortos em 
suas transgressões e pecados, 
nos quais costumavam viver, 
quando seguiam a presente 

ordem deste mundo...
Efésios 2.1-2a



Sistema sob domínio

O deus desta era cegou o 
entendimento dos descrentes, 

para que não vejam a luz do 
evangelho da glória de Cristo, 

que é a imagem de Deus
2 Coríntios 4.4



Sistema com Domínio Ativo

nos quais costumavam viver, 
quando seguiam a presente 

ordem deste mundo e o príncipe 
do poder do ar, o espírito que 
agora está atuando nos que 

vivem na desobediência
Efésios 2.2



Sistema Atrativo

O que foi semeado entre os 
espinhos é o que ouve a 

palavra, porém os cuidados do 
mundo e a fascinação das 

riquezas sufocam a palavra, e 
fica infrutífera

Mateus 13.22



Sistema com poder de moldar

Não se amoldem ao padrão deste 
mundo, mas transformem-se pela 
renovação da sua mente, para que 
sejam capazes de experimentar e 

comprovar a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus.

Romanos 12.2



Ilustrando...



Mundo

1. Local 

2. Pessoas

3. Caráter do ser humano

4. Sistema

5. Cosmovisão Cristã



Distinção

Se vocês pertencessem ao mundo, 
ele os amaria como se fossem 

dele. Todavia, vocês não são do 
mundo, mas eu os escolhi, 

tirando-os do mundo; por isso o 
mundo os odeia

João 15.19



Distinção

O mundo não pode receber o 
Espírito da verdade, porque 

não o vê nem o conhece. Mas 
vocês o conhecem, pois ele 
vive com vocês e estará em 

vocês
João 14.17



Relacionamento

Dei-lhes a tua palavra, e o 
mundo os odiou, pois eles não 

são do mundo, como eu 
também não sou

João 17.14



Permanência

Não rogo que os tires do 
mundo, mas que os protejas 

do Maligno
João 17.15



Permanência

Assim como me enviaste ao 
mundo, eu os enviei ao 

mundo
João 17.18



Representação

Minha oração não é apenas 
por eles. Rogo também por 

aqueles que crerão em 
mim, por meio da 
mensagem deles

João 17.20



Representação

Quando ele [o consolador] 
vier, convencerá o mundo do 
pecado, da justiça e do juízo

João 16.8



Ilustrando...



Questionamento

Como viver piedosamente 
enquanto estamos no 

mundo?



Três Sugestões para vivermos

Em SUA Presença



Primeira Sugestão

1. Devemos aprender a 
experimentar a solitude 

com Deus



Agitação



Solitude

A transformação da alma 
acontece quando a 

serenidade toma o lugar 
da ansiedade.

Charles Swindoll



Solitude

Tranquilizai-vos e 
reconhecei: Eu sou 

Deus mais alto que os 
povos, mais alto que a 

terra! 
Salmos 46.10



Solitude



Solitude

Descanse no SENHOR e 
aguarde por ele com 

paciência; não se aborreça 
com o sucesso dos outros, 

nem com aqueles que 
maquinam o mal

Salmos 37.7



Solitude

De madrugada, quando 
ainda estava escuro, Jesus 
levantou-se, saiu de casa e 
foi para um lugar deserto, 

onde ficou orando
Marcos 1.35



Solitude

De madrugada, quando 
ainda estava escuro, Jesus 
levantou-se, saiu de casa e 
foi para um lugar deserto, 

onde ficou orando
Marcos 1.35



Um bom conselho

“Se não aprendermos a 
dizer não para coisas 

boas, vamos deixar de 
desfrutar coisas 

excelentes”



Segunda Sugestão

2. Devemos aprender a 
depender do Espírito 

Santo



Turbulência



Dependência do Espírito

Mas quando o Espírito da 
verdade vier, ele os guiará a 

toda a verdade. Não falará de 
si mesmo; falará apenas o que 
ouvir, e lhes anunciará o que 

está por vir
João 16.13



Dependência do Espírito

Porei o meu Espírito em 
vocês e os levarei a agirem 
segundo os meus decretos 
e a obedecerem fielmente 

às minhas leis
Ezequiel 36.27



Dependência do Espírito

 Pois se vocês viverem de 
acordo com a carne, 

morrerão; mas, se pelo 
Espírito fizerem morrer os 

atos do corpo, viverão
Romanos 8.13



Dependência do Espírito

 Por isso digo: Vivam pelo 
Espírito, e de modo 

nenhum satisfarão os 
desejos da carne

Gálatas 5.16



Dependência do Espírito

 Mas o fruto do Espírito é 
amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, 
fidelidade, mansidão e 

domínio próprio
Gálatas 5.22-23



Terceira Sugestão

3. Devemos aprender a a 
renunciar nossos desejos



Uma obra a 4 mãos



Renúncia
“Não é necessário cairmos no desespero; 

contam-se por centenas esses convertidos 
em idade adulta que foram 

reconquistados, depois de uma breve 
estada nos arraiais do Inimigo e agora se 
encontram conosco. Todos os hábitos da 

vítima, tanto os mentais como os 
fisiológicos, estão ainda a nosso favor”

Murcegão (C.S. Lewis)



Renúncia

Pois a carne deseja o que é 
contrário ao Espírito; e o 

Espírito, o que é contrário à 
carne. Eles estão em conflito 

um com o outro, de modo que 
vocês não fazem o que desejam

Gálatas 5.17



Renúncia

Então Jesus disse aos seus 
discípulos: Se alguém quiser 
acompanhar-me, negue-se a 
si mesmo, tome a sua cruz e 

siga-me
Mateus 16.24



Renúncia

 Assim, façam morrer tudo o 
que pertence à natureza 

terrena de vocês: imoralidade 
sexual, impureza, paixão, 

desejos maus e a ganância, que 
é idolatria

Colossenses 3.5



Renúncia

Confie no SENHOR de 
todo o seu coração e não 
se apóie em seu próprio 

entendimento
Provérbios 3.5



Renúncia

Confie no SENHOR de 
todo o seu coração e não 
se apóie em seu próprio 

entendimento
Provérbios 3.5



CONCLUSÃO
Em SUA Presença



A ação de Satanás na vida do cristão
Em SUA Presença



Quem é nosso Inimigo?



Quem é nosso Inimigo?

Sabemos que somos de 
Deus e que o mundo 

todo está sob o poder do 
Maligno

1João 5.19



Quem é nosso Inimigo?

Por essa razão, não suportando 
mais, enviei Timóteo para saber a 

respeito da fé que vocês têm, a 
fim de que o tentador não os 

seduzisse, tornando inútil o nosso 
esforço

1 Tessalonicensses 3.5



Quem é nosso Inimigo?

E foi expulso o grande dragão, 
a antiga serpente, que se 
chama diabo e Satanás, o 

sedutor de todo o mundo, 
sim, foi atirado para a terra, e, 

com ele, os seus anjos
Apocalipse 12.9



Quem é nosso Inimigo?

O que receio, e quero evitar, é que 
assim como a serpente enganou 

Eva com astúcia, a mente de 
vocês seja corrompida e se desvie 

da sua sincera e pura devoção a 
Cristo

2 Coríntios 11.3



Nosso Inimigo
E sua arte de enganar



Engano

O que receio, e quero evitar, é 
que assim como a serpente 
enganou Eva com astúcia, a 

mente de vocês seja corrompida e 
se desvie da sua sincera e pura 

devoção a Cristo
2 Coríntios 11.3



Deturpação da Palavra de Deus

Ora, a serpente era o mais astuto 
de todos os animais selvagens que 
o SENHOR Deus tinha feito. E ela 

perguntou à mulher: "Foi isto 
mesmo que Deus disse: 'Não 
comam de nenhum fruto das 

árvores do jardim'?“
Gênesis 3.1



Promoção da Vaidade

Deus sabe que, no dia em que 
dele comerem, seus olhos se 
abrirão, e vocês, como Deus, 
serão conhecedores do bem e 

do mal
Gênesis 3.5



Promoção da Vaidade



Alimentação dos Desejos

 Quando 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



Alimentação dos Desejos

“Parece estupidez  fazermos algo 
que sabemos que vai roubar-nos a 
felicidade. Contudo o fazemos. O 

mistério do pecado não é somente 
o fato da ser perverso e 

destrutivo, mas de ser estúpido” 
R.C. Sproul



Nosso Inimigo
E sua astúcia



Astúcia

O que receio, e quero evitar, é que 
assim como a serpente enganou 

Eva com astúcia, a mente de 
vocês seja corrompida e se desvie 
da sua sincera e pura devoção a 

Cristo
2 Coríntios 11.3



Astúcia



Ele tem intenções

...a fim de que Satanás não 
tivesse vantagem sobre 

nós; pois não ignoramos as 
suas intenções

2 Coríntios 2.11



Ele tem intenções

... para que assim voltem à 
sobriedade e escapem da 

armadilha do Diabo, que os 
aprisionou para fazerem a 

sua vontade
2 Timóteo 2.26



Disfarce

Isto não é de admirar, pois 
o próprio Satanás se 

disfarça de anjo de luz.
2 Coríntios 11.14



Disfarce



Disfarce



Disfarce



Liberalismo



Liberalismo

 Todo aquele que luta de tudo 
se abstém; eles o fazem para 

alcançar uma coroa 
corruptível; nós, porém, uma 

incorruptível
1 Coríntios 9.25



Liberalismo

 "Tudo me é permitido", 
mas nem tudo convém. 
"Tudo me é permitido", 

mas eu não deixarei que 
nada me domine

1 Coríntios 6.12



Errar o Alvo



Errar o Alvo

Meu povo tem sido ovelhas 
perdidas; seus pastores as 

desencaminharam e as fizeram 
perambular pelos montes. Elas 
vaguearam por montanhas e 

colinas e se esqueceram de seu 
próprio curral

Jeremias 50.6



Errar o Alvo



Errar o Alvo



Primeiro Resultado
Corrupção da Mente



Corrupção da Mente

O que receio, e quero evitar, é que 
assim como a serpente enganou 

Eva com astúcia, a mente de 
vocês seja corrompida e se desvie 

da sua sincera e pura devoção a 
Cristo

2 Coríntios 11.3



Segundo Resultado
Distância de Deus



Distância de Deus

O que receio, e quero evitar, é que 
assim como a serpente enganou 

Eva com astúcia, a mente de vocês 
seja corrompida e se desvie da 
sua sincera e pura devoção a 

Cristo
2 Coríntios 11.3



E agora, o que fazer?
Em SUA Presença



Renovação

E não vos conformeis com este 
século, mas transformai-vos pela 
renovação da vossa mente, para 

que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de 

Deus
Romanos 12.2



Submissão a Deus

Portanto, submetam-se a 
Deus. Resistam ao Diabo, e 

ele fugirá de vocês
Tiago 4.7



Submissão a Deus

Portanto, submetam-se a 
Deus. Resistam ao Diabo, e 

ele fugirá de vocês
Tiago 4.7


