
muitos cristãos, em um grau maior ou menor, estão bem 
ativos nesse "mundanismo brasileiro" e, portanto, têm 
fomentado o caos imoral nacional. Que não estejamos 
entre os indignados hipócritas!
2. Pregar incansavelmente, criativamente, 
ostensivamente e amorosamente o Evangelho de Jesus 
Cristo (1Co 9:22-23). A conversão genuína pelo poder de 
Deus aliada à santidade cristã tem e�cácia de�nitiva 
contra essa imoralidade sistêmica que a Palavra classi�ca 
como pecado. Cada vida transformada passa a colaborar 
com a propagação exponencial da moralidade e 
in�uência cristãs. Isso faz diferença.
3. Orar sistematicamente pelas autoridades (1Tm 2:1-4). 
Lembremo-nos de que na história, o Soberano Senhor 
tem mudado e continuará mudando corações de reis (Pv 
21:1). Seguramente Deus já vem intervindo e ao ouvir o 
clamor do Seu povo, pode intervir ainda mais no nosso 
Brasil!
A igreja de Cristo, representada pelas igrejas locais no 
nosso país, seguramente pode impactar 
signi�cativamente esta nação. Cada um de nós, membros 
do corpo de Cristo, precisa se dedicar para cumprir 
contínua e responsavelmente com cada uma dessas 
nossas três obrigações. Que o Senhor converta toda nossa 
eventual negligência em um santo incômodo para que 
nos adequemos à Sua vontade.
Não precisamos de novas estratégias ou novos modelos 
de engajamento. Somente das nossas obrigações mais 
elementares. Vidas limpas, o Evangelho e a oração podem 
mudar uma nação.
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Introdução
1Jo 2.12-14; Fp 2.12

1º Reconhecimento:
Pecados foram perdoados  1Jo 2.12

Pecados perdoados  Ez 18.4

Graças ao nome de Jesus
1Jo 2.12; Jo 1.29; Jo 10.17-18; 2Co 5.17; Cl 2.13-14

2º Reconhecimento:
Conhecem Aquele  1Jo 2.13-14

Conhecer 

Filho ao Pai    Jo 1.12; Rm 8.15-16

Aquele que é desde o princípio
1Jo 2.14; Sl 90.1-2; Ml 3.6; Hb 13.8
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3º Reconhecimento:
Venceram o Maligno  1Jo 2.13-14

Venceram o Maligno Cl 1.13; Cl 2.13-15; 1Pe 5.8-9 

Fortes 1Jo 2.14

Palavra permanece   
2Tm 3.16-17; Cl 3.16; Sl 119.9,11

Conclusão: 
1Jo 2.12-14


