


O grande guia do mundo é o que está na moda 
e o seu deus é a respeitabilidade – dois 
fantasmas de quem os homens valentes riem! 
Quantos de vocês olham em volta na sociedade 
para saber o que fazer? Vocês observam a 
correnteza e aí se atiram nela! Vocês estudam a 
brisa popular e deslocam suas velas para 
adaptarem-se a ela. Homens de verdade não 
fazem assim! Você pergunta: “É a moda? Se é a 
moda, deve ser feito”. Moda é a lei das 
multidões, mas não passa da concordância 
comum dos tolos. 
   Charles Spurgeon 





O que é Cultura? 

• É um ecossistema de instituições, práticas, 
artefatos e crenças, todas interagindo e 
reforçando-se mutuamente. Culturas 
raramente são homogêneas e consistentes, 
mas ainda assim generalizações sobre culturas 
específicas são possíveis. Apesar da sua 
complexidade, culturas podem ter uma 
disposição predominante. 



O que é Cultura? 

• Um padrão dinâmico, uma matriz de objetos em 
constante mudança, artefatos, sons, instituições, 
filosofias, modismos, entusiasmos, mitos, 
preconceitos, relacionamentos, atitudes, gostos, 
rituais, hábitos, cores e amores, todos encarnados 
em indivíduos, em grupos e associações de pessoas, 
em livros, em edifícios, no uso do tempo e do 
espaço, em guerras, em piadas e em comidas. 



1 Pedro 2:9-12 

• “Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, 
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de 
proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das 
trevas para a sua maravilhosa luz; vós, sim, que, antes, não 
éreis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tínheis 
alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes 
misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e 
forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, 
que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o 
vosso procedimento no meio dos gentios, para que, 
naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, 
observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus 
no dia da visitação.” (1 Pedro 2:9-12) 
 
 



Um Outro Povo 

Lucas 17:21  Nem 
dirão: Ei-lo aqui! Ou: 
Lá está! Porque o 
reino de Deus está 
dentro de vós. 



Contracultura – O que não é? 

• Não é ser contra a cultura 

• Não é sair do mundo (Jo 17:15) 

• Não é cultura de igreja 

• Não é fazer uma réplica “cristianizada” do 
mundo – “do mundo, sem estar no mundo” 

• Não é ascetismo 

 



Nação Santa 

• Tiago 4:4  Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de 
Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo 
de Deus. 

• 1 João 2:15  Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se 
alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele; 

• João 15:19  Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu; 
como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por 
isso, o mundo vos odeia. 

• João 17:14  Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque 
eles não são do mundo, como também eu não sou. 

 

 



O Mundo 

• João 7:7  Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu 
dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. 

• 1 João 2:15-16  Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se 
alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele;  porque tudo que há 
no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a 
soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 



Cultura Ocidental 

• Culto ao novo – busca de novidade 

• Hedonismo – Sensualidade e Entretenimento 

• Consumismo – Gratificação Instantânea 

• Sentimentalismo e Insensibilidade 

• Fragmentação 

• Inquietação 

• Irracionalidade 

 



Quem é o teu Rei? 

“A mídia, especialmente a televisão, ocupa em nossa cultura 
um papel antes reservado somente a Deus: o papel de definir a 
realidade. De acordo com o cristianismo bíblico, é a vontade de 
Deus e a Palavra de Deus que define a importância e o 
significado de todas as coisas.” – Ken Myers 



Mundanismo 

• “Mundanismo é o sistema de valores, em uma 
determinada época, que tem em seu centro a 
perspectiva humana decaída, que remove 
Deus e sua verdade do mundo e faz com que o 
pecado pareça normal e a retidão pareça 
estranha. Confere assim grande plausibilidade 
ao que é moralmente errado e, por essa razão, 
faz o que é errado parecer normal.” - David 
Wells 



Teste de Mundanismo 

• “Apesar de crentes em Cristo, muitos de nós estamos ligados 
ao mundo de formas que indicam que esquecemos de nossa 
identidade como exilados. Para um número excessivo de nós 
os padrões deste mundo caído tornaram-se conhecidos 
demais enquanto os caminhos de Deus parecem distantes e 
estranhos.” – Tullian Tchividjian 



Exemplos 



Encruzilhada 
“O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens 
amaram mais as trevas do que a luz; porque as suas obras eram 
más.  Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se 
chega para a luz, a fim de não serem argüidas as suas obras. 
Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas 
obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.” (João 3:19-21) 
 



Cosmovisão 

• Natureza das coisas 

• Criação 

• Redenção 

• Natureza Humana 

• História 



Cosmovisão 

• Mateus 19:1-12 

O que é um homem? O que é uma mulher? 
Por que há homens e mulheres? 
Por que Deus quer que eles se unam em uma só carne? 
Quem tem autoridade para separar o que Deus uniu? 



Cidadãos do Novo Reino 

Apocalipse 11:15  O sétimo anjo tocou a 
trombeta, e houve no céu grandes vozes, 
dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso 
Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos 
séculos dos séculos. 



AMANHÃ 


