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Colocando o mundo em segundo plano 

 

A origem principal das contendas e 

conflitos na Igreja concentra-se no 

desejo de reconhecimento e no 

recebimento de honrarias, glória, poder, 

prazer, dinheiro e superioridade. A 

satisfação dos desejos egoístas torna-se 

mais importante do que a retidão e a 

vontade de Deus. 

 

Quando isso ocorre, surgem conflitos 

egocêntricos na congregação. Os 

causadores dessa situação demonstram 

que não têm o Espírito e que estão fora 

do reino de Deus (Gl 5:19-21). 

 

Esta palavra pode ser usada aqui 

figuradamente no sentido de odiar (Mt. 

5:21,22). 

 

Deus deixa de responder as orações dos 

que amam os prazeres e que desejam 

honra, poder e riquezas. Todos devem 

ter consciência disso, porque Deus não 

ouvirá as nossas orações se estivermos 

com o coração cheio de desejos 

egoístas. 

 

As Escrituras nos dizem que Deus aceita 

somente as orações dos justos (Sl. 34:13-

15), daqueles que o invocam em 

verdade, dos genuinamente 

arrependidos e humildes, e daqueles 

que pedem segundo a sua vontade. 

 

"A amizade do mundo" é adultério 

espiritual, infidelidade a Deus e ao nosso 

compromisso de dedicação a Ele (1 Jo. 

2:15-17; Is. 54:5; Jr. 3:20). 

 

Significa acatar os pecados, os valores e 

os prazeres malignos do mundo. Deus 

não aceitará semelhante amizade (Mt. 

6:24), porque é um Deus zeloso (Êx. 20:5). 

 

Os filhos de Deus não podem pertencer 

a grupos de pessoas que os levem 

sutilmente a fugir dos princípios da 

palavra de Deus (2Pe. 3:16), 

comprometendo sua lealdade a Cristo.  

 

Deus aborrece os orgulhosos. O orgulho 

em nossas vidas faz Deus rejeitar nossas 

orações e reter sua presença e graça 

para conosco. O exaltado em si mesmo, 

que busca a honra e a estima dos 

outros a fim de satisfazer o seu orgulho, 

afasta de si a ajuda de Deus. Mas para 

aqueles que com humildade se 

chegam a Deus, Ele dá com 

abundância: graça, misericórdia e 

ajuda em todas as situações da vida. 

 

Deus promete estar perto de todos 

que se afastam do pecado, que 

purificam os seus corações e que 
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o invocam verdadeiramente 

arrependidos. A comunhão com Deus 

trará sua presença, graça, bênçãos e 

amor. 

 

Obs.: Fazer a vontade do Senhor nunca 

será fácil, pois a vontade do Senhor 

sempre irá se opor à vontade da nossa 

carne; o seu maior inimigo é a sua carne, 

o diabo só apoia os desejos dela. 

 

Atenção!  

Favor ler Gálatas 5:16 ao 26. 

 

 

Perguntas: 
 

1. Você está sendo confrontado? Como está sua relação com o mundo? Acredita 

estar fazendo alguma coisa que pode ser pecado? (Salmos 1 todo) 

 

2. Pode declarar em poucas palavras como deve ser a vida de um cristão sério? 

(Filipenses 4, 4 ao 8) 

 

3. Você tem investido em sua vida espiritual? (Romanos 8, 26 e 27) 

 

SOS: A despensa da igreja precisa ser abastecida. Faça uma campanha de 

arrecadação de alimentos com seu grupo de Qualidade de vida e com sua célula. 

 

Esteja hoje na Igreja às 19 horas para orar. 

 

 

 


