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A TENTAÇÃO DO MUNDO
“Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai
não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo
passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para
sempre.” 1 João 2.15-17.
Concupiscência: Desejo incontrolável de satisfazer a sensualidade; apetite sensual.
O termo “mundo” nem sempre se refere ao universo como foi criado por Deus.
Ele, geralmente descreve a humanidade pecadora que possui um espírito de rebelião
contra Deus. (1 João 5.19).
A sua tentação é dupla: desejo pelo sensual e orgulho pelo domínio de sua
própria vida.
A atração pelo mundo é ampliada por Satanás, que é o cabeça do seu sistema.
Ele é chamado de “príncipe deste mundo”. (João 12.31).
Efeitos trágicos que o amor ao mundo produz na vida dos cristãos:
1.
2.
3.
4.

Um afastamento da obra de Deus e de outros cristãos. (2 Timóteo 4.10).
Alienação em relação a Deus. (Tiago 4.4).
Pecados que corrompem. (2 Pedro 1.4; 1 João 2.15-17).
Engano dos falsos mestres. (1 João 4.1; 2 João 7).
A solução para o amor ao mundo:

•
•
•

É ter o amor ainda maior pelo Pai. (1 João 2.15).
Buscar diariamente agradar a Deus.
Se esforçar para crescer espiritualmente através da oração, estudar a Palavra de
Deus e testemunhar a respeito da sua fé.
Quem isso fizer não será uma presa das tentações do mundo.

a. A quem eu amo mais? A Deus ou ao mundo?
b. Isto é algo resolvido em minha vida ou ainda é uma área frágil que precisa estar
sob constante vigilância?
c. O amor ao mundo tem produzido alguns efeitos em minha vida?
Creio ser extremamente necessário que neste momento submetamos nossas vidas
ao controle absoluto do Espírito Santo, dando-lhe liberdade para que ele possa nos
fortalecer, nos ajudando a sermos disciplinados em nosso tempo de oração, jejuns,
meditação na Palavra e testemunho, vigiando e nos esforçando para crescermos
espiritualmente.
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