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A vitória que vence o mundo... I João 5:4 
 

“porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o 

mundo: a nossa fé (Na obediência da vontade de Deus em Cristo Jesus) Grifo do autor”.  

1 João 5:4  

 

Continuando nosso devocional de estudos bíblicos desta semana, abordaremos 

como o discípulo e o líder podem vencer continuamente o mundo.  

 

Ilustração – Fé (Fidelidade e Confiança)  

Um empregado foi despedido por seu patrão por 
afirmar que não poderia trabalhar aos domingos, 
por motivo de consciência: 
– Ainda que conheça o regulamento da casa, ainda 
que o sustento da minha pobre mãe dependa do 

meu emprego, sinto que não posso trabalhar aos domingos. O senhor me desculpe! 
Então vá ao Departamento Pessoal segunda-feira, para receber suas contas – disse 
o patrão. 
Certo dia, conversando com um banqueiro que precisava de um empregado, o ex-
patrão indicou o nome daquele que tinha sido despedido por não querer trabalhar 
aos domingos. 
Recomendou-o e considerando-o ideal para ser caixa no banco. 
–  Mas você o despediu, disse o amigo. 
–  Sim, eu o despedi, porque não queria trabalhar aos domingos, mas um homem 
que pode perder o emprego para não violentar a sua consciência e princípios, servirá 
muito bem como caixa e pessoa de confiança. 
 
“Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito; quem é injusto no mínimo também 
é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará 
as verdadeiras? E, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso?”  
 
(Lc 16.10-12). 
 
(Fonte:https://bibliotecadopregador.com.br/ilustracao-fidelidade/) 

 

Comente sobre a ilustração 
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1. O mundo e sua constituição 

 Sistema econômico, político, social, financeiro, educacional, corporações, 

organizações, classes sociais, instituições, modelos, mídia e etc. 

 

Quando nos referimos ao mundo, não nos referimos ao Planeta Terra, haja vista que 

o mesmo foi criado por D’us para colocar a coroa de sua criação: o homem e sua 

mulher. E assim constituíssem famílias e desta forma a Terra seria um reflexo do 

Céu, totalmente dependente de D’us e estabelecido por leis e princípios, onde as 

famílias viveriam em plena alegria eterna. (Gênesis 1:28-31) 

 

Sabemos que esse propósito foi impedido quando o homem escolheu e anunciou 

sua independência do Reino dos Céus, preferindo a morte eterna quando 

desobedeceu ao mandamento de não comer do fruto da árvore do conhecimento 

do bem e do mal, que representava a obediência e a submissão absoluta ao Reino 

dos Céus. (Gêneses 3:17-24) 

 

É importante entender que o mundo neste sentido, refere-se ao governo anticristão, 

onde a sexualidade, prostituições, brigas, idolatrias, injustiças sociais, roubos, 

corrupção, pobreza, os prazeres libertinos, mentiras, ódios infundados, 

ressentimentos, revanchismos, divórcios, etc... (Gálatas 5:19-21), esse sistema 

anticristão está em todas as esferas do relacionamento humano, fomentada hoje pela 

redes sociais, instituições, política, e a MÍDIA etc..., onde opõem-se aos valores, 

princípios, mandamentos e Ética do Reino de D’us registrados nas escrituras 

sagradas, no caso a Bíblia, onde Nosso Senhor Jesus Cristo veio, ensinou, e 

estabeleceu esse Reino em sua primeira vinda, morreu e ressuscitou e está à direita 

de D’us Pai no qual intercede por todos nós que cremos e em breve, no Kairós, 

(Tempo de Deus), voltará, e estaremos com Ele para todo o sempre!  

 

Aleluia, que esperança inefável.  
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2. Não devemos amar o mundo 

 

I João 2:15 Não ameis o mundo e nem o que há no mundo (o sistema do 

Mundo). Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 

 

Evidentemente não podemos sair do mundo, pois a Terra foi criada para o 

homem, entretanto o que Deus planeja é que possamos pelos padrões do Reino 

dos Céus trazer ao mundo o verdadeiro padrão no qual a queda do Homem no 

Éden, interrompeu pelo pecado da desobediência. Segundo Santo Agostinho, o 

homem busca sempre o amor, e nesta passagem o Apóstolo João, nos ensina a 

quem de fato devemos amar, O PAI. O amor ao sistema do mundo nos faz 

esquecer de nossa verdadeira identidade: Amar a Deus sobre todas as coisas 

(Mateus 22-37). Amar o sistema do mundo representa viver em zona de laço, 

onde esse continuo relacionamento poderá nos levar a morte e separação de 

Deus. (Romanos 6:23).  

Viver O Reino do Céus pela Fé, é praticar e influenciar este mundo pelos 

Princípios e Mandamentos Deus, e não se deixar ser influenciado pelo sistema 

do mundo.   

 

3. Não devemos nos embaraçar com os negócios deste mundo 

 

 II Timóteo 2:4 Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios 

deste mundo, afim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 

 

Isso significa que as pessoas engajadas no serviço do Senhor Jesus Cristo nunca 

devem se envolver também com as ocupações seculares do mundo? Certamente 

não! Apóstolo Paulo mesmo trabalhou como fabricante de tendas enquanto pregava 

o evangelho e implantava Igrejas. Ele testificou que suas mãos atendiam as suas 

necessidades.  

A ênfase está na palavra embaraça. O soldado não deve permitir que situações da 

vida diária se tornem o principal assunto da sua existência, por exemplo, que a 

obtenção de comida e roupas seja o principal objetivo da vida. Antes, o serviço ao 



Guia de Estudo para os NEF’s – MD4 – DISCIPULADO da MASF Brasil 
 

IMPORTANTE: Esse conteúdo é de uso exclusivo da Missão Apostólica Sem Fronteiras, podendo ser impresso 
e ou compartilhado, entretanto, é proibido sua comercialização ou a sua veiculação sem indicação da fonte. 

Elaborado por Apóstolo Doutor Thomé Tavares Filho e Apóstolo Yves Marcel Garcia.  
https://www.masfbrasil.com / https://www.facebook.com/MASFBrasil/  

SENHOR deve sempre ocupar o lugar de destaque, e as coisas desta vida não serem 

a principal prioridade.  

Um soldado em missão deve manter-se de prontidão para as ordens do quartel-

general do Reino do Céus. Ele deseja agradar Aquele que o alistou. É evidente que 

o discípulo foi alistado pelo SENHOR, e o nosso amor por Ele deve ser o principio 

que nos motiva nesta vida.  

 

4. Não devemos nos conformar com este mundo 

 

Romanos 12:2 E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela 

renovação do vosso entendimento. 

 

O Apóstolo Paulo, nos ensina que não devemos nos moldar a este mundo, seguindo 

a mentalidade e o estilo de vida do mundo. Quem ama o mundo trai o SENHOR, 

não ameis o mundo, pois a Fé na verdade da revelação de D’us, nos faz vencer o 

mundo, onde podemos apresentar nossos corpos ao SENHOR em santidade, tendo 

uma vida separada e uma mente transformada por Ele.    

 

5. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus 

 

Tiago 4:4 Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? 

Portanto qualquer que, quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 

 

Deixando claro, que essa palavra não significa, para deixarmos de se relacionar com 

as pessoas, família, amigos, escola, empresa e ou exercer nossas responsabilidades 

sociais. Mas de preservarmos os nossos valores ao ponto de influenciar o mundo 

para Cristo Jesus.  

O Sistema do mundo é um ambiente onde o nome de Jesus não é bem-vindo, ou 

até proibido, exceto, é claro, como formalidade sem sentido. É impensável um 

discípulo andar de mãos dadas com o sistema do mundo que crucificou o SENHOR 

da Vida.   
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A cobiça é uma forma de idolatria, significa que desejamos intensamente algo, e não 

consultamos a D’us se é vontade dEle nos dar, e colocamos assim Ídolos no coração. 

Valorizamos as coisas materiais ACIMA da vontade de D’us, quem muito cobiça, 

torna-se idólatra.  

 

PERGUNTAS DEVOCIONAIS  

 

1 – Conforme nosso estudo, como você pode exercer sua fé para vencer as 

influencias do mundo (Sistema) e influencia-lo para Jesus? 

 

CONCLUSÃO PRÁTICA 

 

Vimos nesse estudo que o mundo, representa o sistema que influencia as pessoas 

para negar os princípios do Reino dos Céus, e para vencer esse mundo é importante 

entende-lo e usar a Fé na obra de Cristo, na identidade que Ele nos deu e viver os 

princípios estabelecido por Ele.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


