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Odiados pelo mundo

(Domingo da Igreja Perseguida)



Introdução: Os piedosos serão perseguidos

Cristãos perseguidos em 
países da Ásia perguntaram 
ao Irmão André como os 
Ocidentais lidavam com a 
perseguição, sim, porque

“Todos os que desejam viver 
piedosamente me Cristo Jesus 
serão perseguidos” (II Tm 3.12)

Irmão André não soube responder…  
Por que não somos perseguidos, não como…?



Igreja perseguida desde o começo

Estêvão (At 7.57-60)
“Uma grande onda de perseguição começou…" (At 8.1,4)

Saulo/Paulo - de maior perseguidor a maior pregador (At 22.4)



Católicos e Protestantes

1572 - Paris, Noite de São Bartolomeu 

Caravana Shalom (I.P.do Rio) orando no local… 



Católicos e Protestantes
1960 - Plantação  
da primeira igreja  
evangélica de  
Viçosa, MG

Com forte oposição e perseguição da 
liderança católica da época



At 1.8
“Vocês receberão poder quando o 
Espírito Santo descer sobre vocês e 
serão minhas testemunhas…”

“testemunhas” do grego “martus”, "mártir"  

Tantas testemunhas foram mortas que a palavra veio a 
significar o indivíduo que morreu por dar testemunho de 
sua fé em Cristo 

Mártires



Odiados pelo mundo 
João 15.18-27

Discursos de despedida de Jesus



Porque o mundo odeia Cristo:  
"Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro 
odiou a mim…O escravo não é maior do que o seu 
Senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os 
perseguirão…  Farão tudo isso a vocês por minha 
causa…” (15.18,20,21)

I. Odiados pelo mundo
Por que?

1

E não têm desculpa! 
“Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém 
mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram 
tudo que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso 
cumpre o que está registrado nas Escrituras deles: 'Odiaram-me 
sem motivo’" (15.24-25)



Odiados pelo mundo
Por que?

Porque não somos do mundo:  
"O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês 
não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não 
mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os 
odeia…” (15.19)

2

Mundo - sistema,  à maneira de pensar e agir dos que não 
têm Deus e Cristo em sua vida.  
O mundo é anti-Deus e anti-Cristo, a despeito das religiões…

• I Jo 2.15• Rm 12.2



II. Enviados ao mundo

2. Temos uma missão 
“Vocês devem testemunhar a meu respeito, porque 
estão comigo desde o início” (15.27)

Jesus orou : “Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, 
eu os envio ao mundo” (17.18)

1. Temos ajuda! 
“Eu enviarei a vocês o Encorajador [Conselheiro]…” (15.26)

“Vão! Eu os estou enviando como  
cordeiros para o meio de lobos” (Lc 10.3)

• Mt 5.13-16 (testemunho) • Mc 16.15 (pregação)



Carta do Senhor à igreja de Éfeso: 
“Seja fiel ate a morte, e eu lhe darei a coroa da vida”  

(Ap 2.10)

3. Temos uma esperança 
“Outros foram torturados, recusando-se a ser libertos, e 
depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida 
melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros, 
acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, 
outros foram serrados ao meio, e outros ainda, mortos à 
espada … Este mundo não era digno deles. … Todos eles 
obtiveram aprovação por causa de sua fé…” (Hb 11.35-39)

II. Enviados ao mundo


