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Introdução 

 

“Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador: Quando alguém ouve a mensagem do Reino 

e não a entende, o Maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi 

semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que 

ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece 

pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. 

Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação 

desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado 

em boa terra: este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de cem, sessenta e 

trinta por um”. 

Mateus 13:18-23 

 

Pessoas Espirituais em um Mundo Secular 

 

1. Identificação com o mundo secular - desastre. 

Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho 

chamava-se Joel e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não 

andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a 

justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel, em Ramá.  

E disseram-lhe: “Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos; escolhe agora um 

rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações”. Quando, porém, disseram: “Dá-nos 

um rei para que nos lidere”, isso desagradou a Samuel; então ele orou ao SENHOR. E o SENHOR 

lhe respondeu: “Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo; não foi a você que rejeitaram; foi a 

mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, 

até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você.  

1 Samuel 8: 1-8 

 

2. Intimidação pelo mundo secular - desespero. 

Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cades, no deserto de 

Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos 

da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: “Entramos na terra à qual você nos enviou, onde 

manam leite e mel! Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades 

são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem 

no Neguebe; os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa; os cananeus 

vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: 

Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos! Mas os homens que tinham ido com 

ele disseram: Não podemos atacar aquele povo; é mais forte do que nós. E espalharam entre os 

israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: “A terra para a qual fomos em 
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missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande 

estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos 

gafanhotos, a nós e a eles. 

Números 13:26-33 

 

3. Isolação do mundo secular - derrota. 

E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-

a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Nem se acende uma 

lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos os que estão 

na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 

glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. 

Mateus 5:15-16 

 

4. Infiltração no mundo secular - destino. 

Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e 

agradável a Deus; este é o culto racional de vocês. 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 

 

Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta: que, pregando o evangelho, eu o apresente 

gratuitamente, não usando, assim, dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de 

todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me 

judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da Lei, tornei-me 

como se estivesse sujeito à Lei (embora eu mesmo não esteja debaixo da Lei), a fim de ganhar 

os que estão debaixo da Lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei (embora não 

esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo), a fim de ganhar os que não têm a Lei. Para 

com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de 

alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante 

dele. 

1 Coríntios 9:18-23 


