
Protegidos  
Neste Mundo 
Na noite antes de Jesus ser capturado 
e crucificado, Ele fez uma oração 
especial pelos discípulos.

Jesus sabia que Seus discípulos precisavam continuar com a sua 
vida na terra para poderem levar às pessoas a verdade sobre 
o maravilhoso presente do amor de Deus por eles.  Mas Jesus 
também sabia que o mundo podia tentá-los e distraí-los de 
refletir o Seu amor para os outros. Nesta oração, Jesus orou por 
proteção para eles, inclusive por proteção de atitudes erradas 
que pudessem influenciá-los. 

1 João 17:15, parafraseado 
2 João 17:16, parafraseado

 Pai, não  
peço que tires  

os Meus seguidores  
deste mundo, mas sim  

que os guardes  
do mal.1

Vocês não  
são do mundo, 

como Eu também 
não sou.2



Da mesma forma que Jesus orou para que os Seus discípulos fossem 
protegidos das influências do egoísmo e da ganância naquele tempo, 
essas orações também são para nós nos dias de hoje.

Viver segundo os princípios do amor que Jesus nos ensinou, 
nos protege de sermos dominados pelo egoísmo e atitudes 
desamorosas.

Exemplos de princípios divinos:

•	 Jesus nos ensina a amarmos o próximo como a nós mesmos. (Ver Mateus 22:39.) 
 Levarmos em consideração as necessidades dos outros e suas preocupa-
ções como se fossem nossas. Por exemplo, não vamos pegar algo de nosso 
próximo (ou amigo) sem primeiro pedir.

•	 Jesus nos ensina a perdoar alguém que tenha feito algo que nos chateou ou 
magoou. (Ver Mateus 18:21–22.) 
 Não guardarmos ressentimento contra os outros em nosso coração.

•	 A Bíblia nos ensina a fazer coisas por amor e compaixão, e não puramente por 
ganho financeiro. (Ver 1 Timóteo 6:17–19.) 
 Não focarmos apenas em ganhar riquezas para nosso benefício, mas em vez 
disso pensarmos em ganhar para nosso sustento e também para ajudar os outros.

•	 A Bíblia nos ensina que Deus sempre cuidará de nós. (Ver 1 Pedro 5:7.) 
 Não focarmos no medo que uma determinada situação causa em 
nossa vida, mas em vez disso confiarmos em Jesus e no Seu amor por nós.

Princípios divinos  
para se viverem 

Egoísmo 
Ressentimento

Ganância

Medo

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2022%3A39&version=KJV;ERV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+18%3A21-22&version=KJV;ERV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+timothy+6%3A17-19&version=KJV;ERV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Peter+5%3A7&version=KJV;ERV


Jesus continuou a orar, “Limpa-os através da verdade da Tua 
Palavra” (João 17:17, parafraseado).

Encontramos orientação e forças que precisamos para viver uma vida 
segundo os princípios divinos lendo a Bíblia e reservando um tempo para 
conversarmos com Jesus em oração. Passar tempo com Jesus nos limpa 
das más influências com as quais temos contato em nossa vida diária.

Quando estamos perto de Jesus, 
levamos conosco Sua alegria e 
compaixão para mostrar ao mundo!
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Bíblia

Lista de 
oração

3 João 17:17

Jesus, muito  
obrigada por limpar  

minha atitude através  
da verdade da Sua  

Palavra.3 

Eu gosto  
de conversar com  

Você, Jesus!

Vamos lá!

Estamos  
explorando a vida 

maravilhosa que Jesus dá 
aos Seus filhos!
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