
“Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos” 
 

2 Coríntios 6:14 
 

O QUE É UM “JUGO” ? 



 

 Jugo 





  

O cristianismo também é um “jugo” ! 



Prender-se a um jugo implica em: 
 

• Enquadramento e sujeição 
a um esquema de domínio 
e/ou influência. 
 

• Associação com 
compromisso 

 



“Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos” 
 

2 Coríntios 6:14 
 

O QUE É UM “JUGO DESIGUAL” ? 



 

 Jugo desigual 



Implicações do jugo desigual: 
 

- Espécies diferentes  
são incompatíveis  
no perfil de passo  
e comportamento: 

 
judia dos  
animais! 

 
 



No que implica o jugo desigual? 
 

• Espécies diferentes são 
incompatíveis no perfil de 

passo e comportamento. 
 

• O jugo desigual judia dos 
animais! 

 





“Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos ” 
 

2 Coríntios 6:14 
 



“havendo o Senhor salvo um povo,  
tirando-o da terra do Egito,  
destruiu depois os que não creram” 
 
 
“quanto aos tímidos, e aos incrédulos,  
e aos abomináveis, e aos homicidas,  
[...] a sua parte será no lago que arde  
com fogo e enxofre”  
 
 

JUDAS 1:5. 

APOCALIPSE 21:8. 



 
“Quem crê nele não é condenado;  
mas quem não crê já está condenado,  
porquanto não crê  
no nome do unigênito Filho de Deus”  
 
 
“Não sejas incrédulo, mas crente” 
 
 

JOÃO 3:18. 



 

 

“O deus deste século cegou  

os entendimentos dos 

incrédulos,  

para que lhes não 

resplandeça  

a luz do evangelho” 
 
 

2 CORÍNTIOS 4:4. 



 
Quem são os “INCRÉDULOS” ? 

 



 
 

QUEM 
SÃO OS 

“INCRÉDULOS” 
?? 

 

 A 

 B 



 
 

QUEM 
SÃO OS 

“INCRÉDULOS” 
?? 

 

 A 

 B 



 
 

HÁ INCRÉDULOS “ÍNTEGROS” ? 
 

 B  A 



“Não vos enganeis:  
nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros,  
nem os efeminados, nem os sodomitas,  
nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbedos,  
nem os maldizentes, nem os roubadores  
herdarão o reino de Deus. 
 E tais fostes alguns de vós; mas fostes lavados,  
mas fostes santificados, mas fostes justificados ”  
 1 CORÍNTIOS 6:9-11. 





 
Por que, então, não devemos… 

(ÊPA - CORRIGINDO!) não 
podemos  

nos associar a eles? 
 



   

“ E tais fostes alguns de vós; mas fostes lavados,  

mas fostes santificados, mas fostes justificados ”  
 

1 CORÍNTIOS 6:9-11. 

“Tudo é puro para os que são puros,  

mas para os [...] incrédulos nada é puro; 

antes tanto a sua mente como a sua consciência  

estão contaminadas”  

TITO 1:15. 

INCRÉDULOS 

CRENTES 



   

 

“tendes purificado as vossas almas 
na obediência à verdade [...] 
 tendo renascido, não de semente 
corruptível, mas de incorruptível, pela 
palavra de Deus” 
  

 

1 PEDRO 1:22-23. 

CRENTES 



Ignaz Philipp 
Semmelweis 
(1818-1865) 



Ele afixou na porta da unidade hospitalar o 
seguinte cartaz: 
 

 "A partir de hoje, 15 de maio de 
1847, todo estudante ou médico, é 
obrigado, antes de entrar nas salas 

da clínica obstétrica, a lavar as mãos, 
com uma solução de ácido clórico, na 

bacia colocada na entrada. Esta 
disposição vigorará para todos, sem 

exceção".  
 
Assim sabão, escovas e ácido clórico tiveram 
entrada em sua unidade.  
 
A mortalidade, que chegou aos 18,27%% em abril, 
caiu a partir de junho para uma média 3,04%. 



O “pai” da assepsia! 



   

 
“tendes purificado as vossas almas 
na obediência à verdade [...] 
 tendo renascido, não de semente 
corruptível, mas de incorruptível, pela 
palavra de Deus” 
  

 

1 PEDRO 1:22-23. 

CRENTES 



   

 
“tendes purificado as vossas almas 
na obediência à verdade [...] 
 tendo renascido, não de semente 
corruptível, mas de incorruptível, pela 
palavra de Deus” 
  

 

1 PEDRO 1:22-23. 

CRENTES 



ele afixou na porta da unidade hospitalar o 
seguinte cartaz: 
 
 "A partir de hoje, 15 de maio de 1847, 
todo estudante ou médico, é obrigado, 

antes de entrar nas salas da clínica 
obstétrica, a lavar as mãos, com uma 

solução de ácido clórico, na bacia 
colocada na entrada. Esta disposição 
vigorará para todos, sem exceção".  

 
Assim sabão, escovas e ácido clórico tiveram 
entrada em sua unidade.  
 
A mortalidade, que chegou aos 18,27%% em abril, 
caiu a partir de junho para uma média 3,04%. 



 

 NÃO VOS PRENDAIS EM  Jugo desigual  
com os incrédulos 



• 14 - Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que 
sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz 
com as trevas? 
 

• 15 - E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel 
com o infiel? 
 

• 16 - E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós 
sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e 
entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 
 

• 17 - Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor;E não 
toqueis nada imundo, E eu vos receberei; 
 

• 18 - E eu serei para vós Pai,E vós sereis para mim filhos e filhas, Diz o 
Senhor Todo-Poderoso. 
 
2 Coríntios 6:14-18. 
 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/6/14-18


Entre o crente e o incrédulo não pode haver: 
 

- Sociedade 
- Comunhão 
- Harmonia \ “afinidade” \ concórdia 
- União \ participação 
- Ligação 

 
 

2 Corintios 6:14-16 



Não basta ser passivo! 
O crente há que tomar atitudes de“assepcia” 
 

- Retirar-se do meio dos incrédulos 
- Afastar-se \ separar-se \ isolar-se 
- Não tocar nada imundo 

2 Corintios 6:17 



Não pense que não vale a pena! 
Há promessas a quem separar-se dos incrédulos: 
 

- Deus o receberá 
 
- Deus se constituirá em PAI deste 

indivíduo provendo as coisas práticas 
 
- Da mesma forma Deus tomará este 

indivíduo por FILHO ou por FILHA 

2 Corintios 6:17-18 
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