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Introdução



Não amem o mundo 
nem o que nele há. Se 
alguém amar o mundo, 
o amor do Pai não está 

nele.
1Jo 2.15



Ao SENHOR pertence 
a terra e tudo o que 
nela se contém, o 

mundo e os que nele 
habitam. Sl 24.1



Porque Deus amou ao 
mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito, 
para que todo o que nele 

crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna.

Jo 3.16



Que mundo é esse 

1ª Lição:: 



Não amem o mundo 
nem o que nele há. Se 
alguém amar o mundo, 
o amor do Pai não está 

nele. 
1Jo 2.15



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.  

1Jo 2.16



O mundo e a sua cobiça 
passam, mas aquele 
que faz a vontade de 

Deus permanece para 
sempre.

1Jo 2.17



Mundo é um sistema 
organizado sob a 

liderança satânica, 
invisível, oposto e rebelde 

a Deus, seus valores, 
interesses e princípios.   



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.   Ef 2.2



Sabemos que somos 
de Deus e que o 

mundo todo está sob 
o poder do Maligno.   

1Jo 5.19



A que este mundo 
está relacionado

2ª Lição:: 



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. 

1Jo 2.16



Filhinhos, eu vos escrevi, porque 
conheceis o Pai. Pais, eu vos 

escrevi, porque conheceis aquele 
que existe desde o princípio. 

Jovens, eu vos escrevi, porque sois 
fortes, e a palavra de Deus 

permanece em vós, e tendes 
vencido o Maligno.

1Jo 2.14



Ele vos deu vida, 
estando vós mortos 
nos vossos delitos e 

pecados,
Ef 2.1



nos quais andastes outrora, 
segundo o curso deste 

mundo, segundo o príncipe 
da potestade do ar, do 

espírito que agora atua nos 
filhos da desobediência;

Ef 2.2



entre os quais também todos 
nós andamos outrora, segundo 
as inclinações da nossa carne, 
fazendo a vontade da carne e 

dos pensamentos; e éramos, por 
natureza, filhos da ira, como 

também os demais.
Ef 2.3



Sua abrangência

3ª Lição:: 



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. 1Jo 2.16



Enganoso é o coração, mais 
do que todas as coisas, e 

desesperadamente 
corrupto; quem o 

conhecerá?
Jr 17.9



Definição Gn 3 Mt 4
Carne Apetites físicos: 

comer, beber, 
sexo,

Maçã era boa 
para se comer

Transforma 
pedra em pão

Olhos Apetites da alma: 
ser amado, 
pertencer, 
possuir,

Agradável aos 
olhos

Mostrou os 
reinos e 

prometeu se...

Soberba Próprio orgulho: 
ser adorado e 

reconhecido como 
glorioso: fama

Boa para dar 
entendimento: 
igual a Deus

Atira-te e 
manda que os 

anjos te 
segurem



Sua incompatibilidade 
com Deus

4ª Lição:: 



Não amem o mundo 
nem o que nele há. Se 
alguém amar o mundo, 
o amor do Pai não está 

nele. 
1Jo 2.15



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.

1Jo 2.16



O mundo e a sua cobiça 
passam, mas aquele 
que faz a vontade de 

Deus permanece para 
sempre.

1Jo 2.17



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.   
Tg 4.4



Ninguém pode servir a dois 
senhores; porque ou há de 

aborrecer-se de um e amar ao 
outro, ou se devotará a um e 

desprezará ao outro. Não podeis 
servir a Deus e às riquezas.

Mt 6.24



Conclusão:



O mundo e a sua cobiça 
passam, mas aquele 
que faz a vontade de 

Deus permanece para 
sempre.

1Jo 2.17



os que usam as coisas 
do mundo, como se não 
as usassem; porque a 
forma presente deste 
mundo está passando.

1Co 7.31


