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Atualmente o mundo está cheio de padrões e 
estereótipos implementados por uma socieda-
de cada vez mais egoísta e seletiva. Aqueles que 
não se enquadram nos parâmetros impostos pela 
sociedade, são muitas vezes excluídos e despreza-
dos. Ser diferente está cada vez mais difícil. Neste 
sistema encontram-se princípios e valores que se 
opõem a Deus e à Sua vontade. O padrão do mun-
do em rebelião com o seu Criador são motivados 
pelo pecado e inimizade dos homens e pela influ-
ência de satanás (Jo 15.18-19). Mas nós, fomos 
escolhidos e separados para ir na contra mão do 
mundo. Não devemos nos render a sua militância 
para sermos aceitos por ele. Devemos ser fiéis a 
Cristo e aos seus ensinamentos, estes padrões sim, 
devem ser seguidos. Nós fomos criados e molda-
dos pelas mãos do Criador para sermos sal da terra 
e luz no mundo, isso nos torna diferentes.

Para que esta questão fique ainda mais clara em 
seu mente, separe alguns materiais para uma de-
monstração a seguir. 
Você vai precisar de 
um prato com água, 
um pouco de oré-
gano e detergente 
neutro. Tudo pron-
to? Então vamos 
começar!

Coloque o prato 
com água sobre uma 
mesa, em seguida 
mergulhe seu dedo 
indicador na água. 
A água do prato 
representa o mundo 
e seu dedo é você. 
No início o mundo 
era limpo como esta 
água. Mas o pecado entrou no jardim e tudo mu-
dou. Despeje o orégano na água. A contaminação 

do pecado era cada vez maior e isso entriste-

ceu o coração de Deus. Foi aí que Ele traçou um 
plano de regate e salvação para toda humanidade. 
Ele enviou Seu filho para sofrer por nós e morrer 
por nossos pecados. Jesus ressuscitou, mas Ele não 
deixou seus filhos órfãos. Seu Espírito agora vive 
dentro de nós e nos ajuda a suportar as aflições 
deste mundo. Retire o dedo da água, seque-o e 
passe um pouco de detergente neutro. O detergen-
te representa o Espírito Santo que habita em nós. 
Ele nos blinda do pecado. Agora mergulhe o dedo 
na água e veja o que acontece com orégano. 

Somos diferentes do mundo, nossas atitudes 
devem repelir o pecado de perto de nós. Não po-
demos nos contaminar! Fomos criados e separados 
para viver segundo a vontade e o querer no nosso 
Pai Celestial.  “Não se amoldem ao padrão deste 
mundo, mas transformem-se pela renovação da 
sua mente, para que sejam capazes de experimen-
tar e comprovar a boa, agradável e perfeita vonta-
de de Deus” (Rm 12.2).
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