
 
Somos Um Povo Separado 

 

Apocalipse 22 
 
1 E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que 
procedia do trono de Deus e do Cordeiro. 
2 No meio da sua praça, e de ambos os lados do rio, estava a 
árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês 
em mês; e as folhas da árvore são para a cura das nações. 
3 Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e 
do Cordeiro, e os seus servos o servirão, 
4 e verão a sua face; e nas suas frontes estará o seu nome. 
5 E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de 
lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará; 
e reinarão pelos séculos dos séculos. 
6 E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras; e o 
Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, 
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de 
acontecer. 
7 Eis que cedo venho; bem-aventurado aquele que guarda as 
palavras da profecia deste livro. 
8 Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi 
e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava, para o 
adorar. 
9 Mas ele me disse: Olha, não faças tal; porque eu sou 
conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam 
as palavras deste livro. Adora a Deus. 
10 Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste 
livro; porque próximo está o tempo. 
11 Quem é injusto, faça injustiça ainda: e quem está sujo, suje-
se ainda; e quem é justo, faça justiça ainda; e quem é santo, 
santifique-se ainda. 
12 Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, 
para retribuir a cada um segundo a sua obra. 
13 Eu sou o Alfa e o èmega, o primeiro e o derradeiro, o 
princípio e o fim. 
14 Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes [no 
sangue do Cordeiro] para que tenham direito à arvore da vida, 
e possam entrar na cidade pelas portas. 
15 Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os 
homicidas, os idólatras, e todo o que ama e pratica a mentira. 
16 Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas 
a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a 
resplandecente estrela da manhã. 
17 E o Espírito e a noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. 
E quem tem sede, venha; e quem quiser, receba de graça a 
água da vida. 



18 Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia 
deste livro: Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe 
acrescentará as pragas que estão escritas neste livro; 
19 e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta 
profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, e da 
cidade santa, que estão descritas neste livro. 
20 Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo 
venho. Amém; vem, Senhor Jesus. 
21 A graça do Senhor Jesus seja com todos. 
 
Somos um povo separado por Deus, para vivermos uma vida santa 
no meio de uma sociedade corrupta e mundana. 
 
Quem está em Cristo, faz parte de um grupo de pessoas separadas 
pelo Espírito Santo, para: 

1. Vencer o mundo – Santificando sua mente e o seu corpo 
2. Glorificar o nome de Deus – Vivendo na direção do Espírito 
3. Proclamar a verdade de Cristo – Vivendo e compartilhando a 

Palavra de Deus 
4. Destruir as obras de satanás – Colocando em prática a 

autoridade que Cristo liberou na cruz do Calvário  
 
Portanto, quem está em Cristo não é mais uma pessoa qualquer, 
mas, um(a) escolhido(a) de Deus! Alguém “tirado para fora” do 
mundo. Alguém que anda em novidade de vida. 
 
01. O que significa o termo “mundo” no contexto espiritual? 
 
Nesse contexto, esse termo não se refere ao planeta Terra, ou à 
natureza, embora cientificamente o conceito esteja correto. 
 
A Bíblia se refere a um sistema que possui valores e práticas 
totalmente contrários à vontade de Deus. 
 
Isso nos revela, então, que todas as pessoas que fazem parte do 
sistema deste mundo, fazem oposição ao Reino de Deus. Tornam-
se entraves que emperram o avanço da Igreja. 
 
É importante nós entendermos que mundanismo, é tudo aquilo que, 
embora vazio e transitório, desperta os nossos desejos carnais e 
nos afastam da vontade de Deus. 
 
 
02. Por que o sitema do mundo é totalmente contrário a Deus 
 
(a) Jesus declarou que o seu reino não é deste mundo – Jo 
18.33-36 - Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus 
e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes 



isso de ti mesmo, ou foram outros que to disseram de mim? 
Replicou Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os 
principais sacerdotes entregaram-te a mim; que fizeste? Respondeu 
Jesus: O meu reino não é deste mundo; se o meu reino fosse deste 
mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue 
aos judeus; entretanto o meu reino não é daqui. 
 
Sendo assim, o crente precisa estar atento:  

1. Aos negócios que faz 
2. Nos relacionamentos em que se envolve 
3. Nos caminhos espirituais que percorre 

 
Pois, se for segundo o sistema do mundo, Jesus nem passará por 
perto, mas o diabo sim, esse dominará. 
 
(b) Não há comunhão entre Deus e o mundo – Tg 4.4 – Pedis e 
não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos 
deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade 
contra Deus? Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo 
constitui-se inimigo de Deus. 
 
É por isso que constantemente estamos alertando a igreja sobre: 

1. Namoro ilícito, 
2. Literatura, filmes, novelas, entretenimentos  
3. Modas sensuais ou que fazem apalogia ao reino das tevas 

 
(c) Satanás é o príncipe deste mundo – Jo 12.31,32 - Agora é o 
juízo deste mundo; agora será expulso o príncipe deste mundo. E 
eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. 
 
Como príncipe o diabo precisa governar, mas para governar precisa 
de súditos, então, suas hostes das trevas todos os dias lutam para 
que os próprios crentes sejam governados pelo sistema corrupto do 
mundo, por isso tenta nos igualar aos que vivem impiamente. 
 
(d) O mundo e seus prazeres são passageiros – I Jo 2.17 - Ora, 
o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a 
vontade de Deus, permanece para sempre. 
 
Quanto mais uma pessoa adquira bens materiais para se satisfazer, 
mas ela desejará obtê-los, porque nada satisfará a alma humana 
mais do que a presença do Espírito Santo. 
 
Portanto, devemos obter coisas sim, porém nosso coração não 
deve estar preso a nenhuma delas. 
 
Os prazeres que as emoções e a carne nos oferecem, também 
precisarão sempre ser renovados para nos trazerem alegria, porém 



chegará o dia em que nenhum deles trará mais satisfação, por que 
tudo se tornará comum.  
 
03. A Bíblia também ensina que podemos viver no mundo, sem 
nos contaminar com ele   
 
(a) Não devemos desejar os propósitos do mundo 1 Jo 2.15,16 - 
Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o 
mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no 
mundo, a concupiscência da carne (sensualidade), a 
concupiscência dos olhos (ganância) e a soberba da vida (orgulho), 
não vem do Pai, mas sim do mundo. 
 
Concupiscência significa “desejo intenso”. Então, nossos desejos 
devem ser voltados para a obra de Deus, para a edificação e o 
crescimento de Sua igreja.  
 
(b) Temos que viver conscientes de que fomos separados por 
Deus para sermos luz nesse mundo – Fp 2.15 - para que vos 
torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no 
meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual 
resplandeceis como luminares no mundo. 
 
Por isso que os “apetrechos” do mundo já não nos caem bem. 
Ficamos tronchos, inseguros e impotentes como Davi ficou quando 
Saul colocou sobre ele sua armadura para enfrentar Golias.  
 
(c) Temos que viver vencendo as pressões do mundo, pela fé 
nas promessas de Cristo – 1 Jo 5.4,5 - porque todo o que é 
nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o 
mundo: a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele 
que crê que Jesus é o Filho de Deus? 
 
Hebreus 11.32-34 - E que mais direi? Pois me faltará o tempo, se 
eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de 
Samuel e dos profetas; os quais por meio da fé venceram reinos, 
praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos 
leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da 
fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram 
em fuga exércitos estrangeiros. 
 
Nossas vitórias começam na oração e no jejum. Quando oramos e 
jejuamos antes de tomarmos qualquer decisão ou atitude, estamos 
dizendo a Deus que Ele tem inteira liberdade de agir em nossa vida 
e família.  
 



Conclusão: 1 Co 10.23 - Todas as coisas são lícitas, mas nem 
todas as coisas convêm; todas as coisas são lícitas, mas nem todas 
as coisas edificam. 
 
Diante desta revelação, temos que tomar uma decisão que será 
fundamental em nossa vida: Ou somos exclusivos de Deus ou 
faremos parte do sistema do mundo. Qual a sua escolha hoje? 
  
 
 


