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Palavra do Autor

A LERBAN disponibiliza para a juventude Batista Nacional 
a última revista da série: Juventude Conectada, CONEXÃO 
MUNDO. Visando oferecer uma literatura contextualizada 
e adaptada à vivência jovem, a LERBAN se propôs a 
buscar temas relevantes, instigantes e desafiadores de 
maneira que os jovens sintam-se motivados ao Estudo da 
Palavra de Deus.
É importante reconhecer a força e o dinamismo propulsor 
da juventude. Todavia, é igualmente necessário reconhecer 
a necessidade de munir-se com instrumentos instigantes, 
que considerem a realidade, que se preocupem com as 
inquietações, que dialoguem sem autoritarismo e que 
estejam abertos a ouvir os anseios.
Nesta 4ª revista da série, portanto, expomos os dilemas 
do jovem diante do mundo. Iniciamos conceituando 
a expressão “mundo” na Bíblia para, em seguida, 
apresentarmos os desafios mundiais da atualidade. 
Seguindo um viés evangelístico e missionário 
conversaremos sobre os mais variados temas como as 
Novas Tecnologias da Comunicação, modernidade, a 
busca pela felicidade, a essencial função do jovem na 
qualidade de sal e luz do mundo, reconhecimento dos 
sinais de esperança, dentre outros.
Espero, sinceramente, que os estudos dessa revista 
possam contribuir para a reflexão crítica e piedosa, 
na intenção absolutamente transformadora. Que as 
abordagens propostas serviam como instrumento de 
discussão e que conduzam a um amadurecimento da fé.

Para maior interação com o autor da revista envie um 
e-mail para: leonidasrghelli@gmail.com

Fraternalmente em Cristo,
Pr. Leônidas Ghelli
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O MUNDO NA 
PERSPECTIVA BÍBLICA

“O Verbo estava no mundo, o mundo foi 
feito por intermédio dele, mas o mundo 
não o conheceu” (João 1.10).

A expressão “mundo” compreende 
uma série de sentidos, de maneira 
que denotam signifi cados distintos. 
Em João 3.16, o mundo é alvo 
do amor de Deus. Em Tiago 4.4, 
no entanto, a amizade do mundo 
é inimiga de Deus. É importante 
observar o contexto em que uma 
palavra é utilizada, pois isso poderá 
mudar seu sentido. Não há, nas 
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duas acepções do termo, contradição, mas podemos 
constatar diferenças. O mundo, na Bíblia, pode ser a 
criação de Deus, bem como pode expressar a realidade 
sociocultural em que vivemos. O mundo pode ser o objeto 
do amor e da obra redentora de Deus, como pode também, 
representar tudo que há de mais antagônico ao Reino de 
Deus. Portanto, é compreensível que se inicie a série de 
Estudos sobre a conexão entre os “jovens e o mundo” 
definindo adequadamente, em uma perspectiva bíblica, 
o termo “mundo”. Isso porque compreendemos, que de 
certa forma, não é possível pensar a vida humana sem 
refletir sobre a estreita relação entre pessoa e mundo. 
Conceituar é pensar, escolher o sentido correto para 
utilizá-lo de maneira adequada. Vejamos, então, como a 
Bíblia utiliza a palavra “MUNDO”.

1 - O MUNDO ENQUANTO CRIAÇÃO DE DEUS

O primeiro e mais amplo sentido 
da palavra “mundo” designa, 
na Bíblia, o universo criado. No 
livro de Gênesis lemos: “No princípio, criou Deus os céus 
e a terra” (Gn 1.1). Ao final de cada dia, Deus declara que 
sua criação é boa. Uma vez que Deus o criou, o mundo 
lhe pertence (Sl 24.1). Assim, os judeus professavam sua 
fé no Deus criador. Aprendemos no Novo Testamento que 
Jesus também participou decisivamente da criação. João, 
no prólogo do Evangelho, escreveu: “Todas as coisas 
foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do 
que foi feito se fez” (Jo 1.3). Todavia, não somente os 
judeus e os cristãos acreditam que Deus é o criador do 
universo, mas também os pagãos possuíam a crença de 
que o mundo fora criado por um Deus particular. No livro 
dos Atos dos Apóstolos, Paulo discursou no Areópago e 

“No princípio, criou Deus os 
céus e a terra” (Gn 1.1)
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