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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Texto base: Salmo 32.8-9 

Palavras chave: Cosmovisão, cristianismo, cultura. 

Objetivo: Apresentar a visão bíblica a respeito da relação do cristão com a 

cultura.  

 

Para entender a passagem 

“Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para 

destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o 

conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de 

Cristo.” 2 Co 10.4-5 

INTRODUÇÃO__________________________________________________________________________ 

Ao iniciar essa série de estudos em cosmovisão cristã, julgamos ser de extrema 

importância para a igreja o fato de compreender melhor este conceito. Muitos se 

assustam com essa palavra, “cosmovisão”, e já pensam em algo muito difícil, 

teórico e que nada tem para acrescentar na vida cristã. Por outro lado, é curioso 

notar que até certo tempo atrás, o assunto de cosmovisão não despertava interesse 

em muitas pessoas. Mas em nossos dias, podemos perceber uma certa 

popularidade no termo por meio de um grande número de conferências, cursos, 

debates, etc. Contudo, como quase tudo na vida, existem os pontos positivos e os 

pontos negativos dessa popularidade em torno de um termo. Como positivo, não 

podemos desconsiderar a real importância e a urgência na necessidade que a 

igreja tem de compreender melhor os conteúdos arrolados num estudo de 

cosmovisão, esta é a razão dessa série, apesar disso, não podemos fazer vista grossa 

e deixar de perceber que quando algo fica “popular” tende a se torna raso ou cair 

no vazio do relativismo das discussões infindáveis. Portanto, considere que vamos 

abordar o assunto da cosmovisão numa perspectiva bíblica considerando a sua 

profundidade, necessidade e aplicabilidade.  

I. PONTO I – UMA BREVE DEFINIÇÃO_______________________________________________ 

Você tem uma consciência própria a respeito da maneira que você enxerga 

o mundo e interpreta a realidade? Ou, você já parou para pensar porque certas 

TEMA: O EVANGELHO PARA VIDA REAL 

LIÇÃO:  CRISTIANISMO E CULTURA: “PROBLEMA PERENE” 
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pessoas são irredutíveis nas suas opiniões mesmo quando estão obviamente 

erradas? Pense: O que leva um cristão a afastar-se do marxismo compreendendo-

o como satânico e o que leva outro cristão a aproximar-se da filosofia marxista 

vislumbrando nela a redenção da política? Talvez falar de política agora não seja 

o momento, mas será inevitável em outra oportunidade. Contudo, vejamos em 

outro exemplo, por que algumas pessoas acreditam em um casamento onde 

habita a compreensão e o respeito mútuo e outras dizem que isso é coisa de novela, 

amor no casamento é coisa de Hollywood.  Além disso, temos a inclinação de 

interpretar a nossa visão de mundo como a mais verdadeira, isto é, a mais coerente 

em detrimento das demais.  

James Sire nos auxilia nesse entendimento: “Estou convencido de que para 

qualquer um de nós estar plenamente consciente em seu intelecto, deveríamos não 

apenas ser capazes de detectar as cosmovisões dos outros, mas também estar 

conscientes da nossa cosmovisão – por que a admitimos e por que à luz de tantas 

opções pensamos ser ela a verdadeira.” (J. W. Sire – O Universo ao Lado, pp.10-11). 

Face a essa proposição, faz-se necessário definir cosmovisão. O termo 

cosmovisão surgiu como tradução do alemão “Weltanschauung”. Alguns a 

chamam de “perspectiva de vida” outros de “visão confessional”. Assim, mais 

facilmente, podemos compreender cosmovisão como um conjunto de óculos que 

nos permitem enxerga o mundo. Do mesmo modo, entenda que esses óculos nos 

oferecem lentes para enxergar tudo o que nos cerca. Se fizermos o uso de uma 

lente danificada, suja ou riscada dificilmente iremos enxergar a realidade de 

maneira adequada. Vejamos, alguém com a visão míope poderá entender 

casamento pela ótica do espirito do tempo, em que o amor ou o respeito não se 

fazem presentes, servindo o casamento tão somente para a procriação, mas 

alguém que faz uso das lentes bíblicas, independente do período histórico em que 

se encontra, verá que o casamento tem um padrão e não está sujeito as variações 

do nosso tempo ou de outro tempo. Dentro do nosso exemplo, podemos perceber 

que alguns casais vivem uma solidão a dois, chegando a abandonar o seu cônjuge 

ao dedicar todo o seu amor e atenção aos filhos. Aliás, você vê isto como normal 

ou você compreende que as Escrituras possuem uma ordem para a disposição 

desse amor, entenda-se: marido/esposa, filhos. A verdade é que quando 

nascemos, vários fatores externos passam a influenciar a maneira que 

compreendemos as crenças, os valores e os comportamentos, mas há uma 

informação muito importante a respeito do ser humano que, por vezes, passa 

desapercebida, ou nem mesmo é considerada, nas demais concepções de mundo 

ou maneiras de enxergar a realidade: o pecado! É o pecado que distorce a nossa 

visão adequada das coisas, o pecado nos torna míope quanto a realidade. 

Esqueça agora o exemplo do casamento e compreenda que temos usado lentes 

equivocadas para absolutamente tudo quanto nos relacionamos. Assim, a 

cosmovisão, adjetivada como cristã, é a única capaz de nos dar o par de lentes 

corretos para enxergar a verdade, ou melhor, nos dará olhos para ver ao tirar de 
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nós as escamas que nos cegam. Portanto, não podemos diminuir o valor da 

cosmovisão cristã, muito pelo contrário! Devemos sempre compreender o fato de 

que “A maneira que enxergamos o mundo pode mudar o mundo.” (Pearce, 2000). 

Por consequência, somos levados a questionar que lentes são essas que nos fazem 

compreender o mundo da maneira correta. Como resposta temos que são as lentes 

do evangelho. Ao estudarmos, na série passada, o que é o evangelho estávamos 

nos apropriando de uma lente verdadeira dentre várias lentes que buscam tomar 

nossa visão. Isto é, agora que sabemos que o evangelho é uma notícia, uma 

narrativa, temos de entender também que, não diferentemente, as demais 

concepções de mundo também são, porém falsas, e buscam nos encaixar em 

histórias que se distanciam do evangelho.  

II. PONTO II – O QUE TEM A VER? _________________________________________________ 

Uma dúvida deve brotar em nossas mentes: “O que cosmovisão tem a ver 

com cristianismo?” Alguém que já leu a respeito e entende a importância do estudo 

de cosmovisão pode se precipitar e dizer: “Tem tudo a ver!”. Entretanto, isso não 

responde à pergunta objetivamente: “O que cosmovisão tem a ver com 

cristianismo ou como esse conceito adentrou o círculo da igreja?”. Essa questão se 

torna ainda mais significativa quando descobrimos que o conceito de cosmovisão 

é puramente filosófico em sua origem e que inclusive não nasceu em berço cristão, 

mas em Imannuel Kant, o filósofo Alemão.  

O fato é que o termo adentrou o meio teológico e precisamos compreendê-

lo face a sua importância, caso não corramos sério risco de reducionismo, isto é, por 

conta de uma compreensão equivocada, tenderemos a diminuir o valor de 

importância do estudo em cosmovisão. Entenda “reducionismo” como o oposto 

daquilo que é holístico, ou seja, completo.  O fato é que devemos nos preocupar 

se temos aplicado uma visão holística ou reducionista da realidade e é aqui que 

cosmovisão cristã nos será útil. Você poderia concordar que, em certos aspectos, 

tem abandonado as Escrituras ao se relacionar com a realidade?  

III. PONTO III - EM QUE CONTEXTO COSMOVISÃO TEM ADENTRADO O PENSAMENTO 

TEOLÓGICO? 

Poderíamos responder, de forma satisfatória, que o conceito de cosmovisão 

adentra o pensamento teológico por meio das discussões sobre a relação entre o 

cristianismo e a cultura. Henry Van Til, em seu livro “O conceito Calvinista de cultura”, 

tem uma expressão para esse constante conflito entre o cristianismo e a cultura. Ele 

chama essa relação de “Problema perene”. Na primeira parte do livro, o autor 

trabalha a definição e delimitação da cultura, destacando-se sua percepção de 

que a cultura é, em última instância, expressão da religião de um povo. Adiante, o 

escritor esboçará alguns aspectos do pensamento de Agostinho, Calvino, Kuyper e 

Shilder no que toca suas percepções sobre a relação fé cristã e cultura. Por último, 

Van Til faz algumas considerações básicas sobre os deveres culturais de todo crente 

em Jesus, a partir de uma leitura eminentemente calvinista. É um livro fundamental 
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para todo cristão que se importa com sua relação com a cultura de uma maneira 

bíblica. Vale destacar que cultura pode ser definida tanto como a ação criativa e 

transformadora do homem sobre a realidade, quanto o conjunto de modos de vida 

criados, compartilhados e transmitidos para as diferentes gerações de uma 

sociedade. Van Til expressa algo esclarecedor a respeito da cultura, ele nos diz que 

“A cultura é determinada pela religião”, ou seja, a cultura nada mais é do que a 

expressão religiosa do deus a quem servimos.  

Van Til chama essa relação do cristão com a cultura de “problema perene” não 

por acaso. Pois a relação entre o cristianismo e a cultura sempre se polarizou nos 

extremos: 

1. ALIENAÇÃO – Denominamos também como postura monástica. É a postura 

que, baseada na verdade de que, o cristão, embora esteja no mundo, não 

pertence ao mundo (João 17.11); 

Enfatiza a necessidade de um distanciamento da vida cultural.  

2. SECULARIZAÇÃO – Denominamos também como envolvimento acrítico. 

Trata-se daquela percepção de que (estamos no mundo e que o fato de 

estarmos no mundo é suficiente para que nos envolvamos com ele, sem nos 

preocuparmos com os efeitos danosos que ele pode nos trazer); 

Embora essas sejam as posturas mais comuns dos cristãos em relação à 

cultura, não é a postura exigida pelas escrituras sagrada.  O que ela exige de nós 

pode ser melhor definido como uma postura crítica. O termo crítico vem do grego 

Krinein que significa literalmente separar, decidir, julgar. Esta ideia de avaliação se 

faz presente na epístola aos tessalonicenses (cf. 1 Ts 5.21). Essas palavras do apóstolo 

Paulo definem bem o que temos chamado de postura crítica. Outra passagem 

bíblica que aponta para esta ideia encontra-se na epístola de Paulo a Tito, em que 

o jovem pastor é orientado pelo Apóstolo a ensinar aos moços a serem em tudo 

criterioso (Tt 2.6). A postura crítica trata-se de uma aproximação das manifestações 

culturais, que nos permita diferenciar aquilo que há de proveito daquilo que não 

há.  

Por que a nossa postura cristã em relação a cultura deveria ser crítica?  

No relatório de Willowbank (Produto de uma reunião de 33 pessoas, entre teólogos, 

linguistas, missiologos, antropólogos e pastores) em seu artigo de número X expressa:  

“Uma vez que o homem é criatura de Deus, 

Parte de sua cultura é rica em beleza e bondade. 

Pelo fato de o homem ter caído, toda a sua cultura (usos e costumes) 

Está manchada pelo pecado e parte dela 

É de inspiração demoníaca.”  
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(Pacto de Lausanne. Art. 10) 

Não podemos desconsiderar nem o fato de que Deus é o criador de todas as 

coisas, nem o fato de que o pecado afetou toda a realidade criada. Por Ele ser O 

criador, haveremos de usufruir da bondade de Sua criação. Em razão do pecado 

haveremos de sempre avaliar o que temos consumido. Para tanto, nos faz 

necessário entender a cultura. A compreensão de como a cultura está posta a nós 

nos ajudara a compreender como deveríamos reagir a ela, segue-se então um 

modelo apropriado de como se estrutura a cultura.  

IV. PONTO IV – A CULTURA EM “CASCAS”__________________________________________ 

Lloyd Kwast, um missiologo, apresenta um modelo simples de cultura através 

dos olhos de um “homem de marte”, procurando ver características de cultura do 

ponto de vista de alguém de fora. Ele identifica quatro “camadas” da cultura. As 

camadas mais profundas afetam e dão forma às camadas exteriores.  

1. Cosmovisão – O que é real? -  O coração integra a dimensão cognitiva, 

sensitiva e volitiva do homem; 

2. Crenças – O que é verdadeiro? – Crenças são ideias que tornam valores em 

ação; 

3. Valores – O que é necessário? – O que é bom e belo; 

4. Comportamento – Qual a maneira apropriada de se fazer as coisas? – 

costumes, línguas, forma padronizada de fazer as coisas. 
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Percebemos, conforme o modelo, que não bastaria apenas buscarmos 

mudança de comportamento, isso ainda seria um passo superficial. Talvez a 

religiosidade buscasse esse feito. Entretanto, também não bastaria, nem mesmo, 

mudar os valores ou constituir um clã de crentes, mas trata-se de atingir o mais 

profundo do ser, a cosmovisão. Por vezes, buscamos redenção através da 

mudança de comportamento, ou na compreensão de novos valores ou na adoção 

de uma crença, mas somente no nível da cosmovisão é que de fato seremos 

transformados, no nível mais profundo, no coração.  

V. PONTO V – A APLICABILIDADE DA COSMOVISÃO: A LEITURA DA REALIDADE________ 

Uma dúvida ronda nossas cabeças: como aplicaremos a cosmovisão cristã 

na realidade? Como faremos para que a proposições do evangelho ecoe na nossa 

cultura? Como podemos adotar uma postura crítica por meio da aplicação do 

evangelho? Na academia, nos seminários, somos formados e capacitados para 

fazermos exegese bíblica. A exegese bíblica é uma tarefa extremamente 

importante, ela evita que nós corramos o risco de nos assemelharmos a Satanás, ou 

seja, evita que por algum motivo distorçamos a palavra de Deus (vf. Lc. 4. 1-13). Por 

outro lado, há uma necessidade extrema de sermos capacitados a fazermos 

exegese cultural. A exegese cultural é necessária, pois uma cosmovisão cristã não 

tem somente valor intelectual, mas também deve ser relevante para a vida como 

um todo. Por exemplo, você pode estar vibrando por compreende a justificação 

pela fé e santificação na vida do crente. Contudo, essa compreensão deve ser 

aplicada na vida real e é exatamente aqui que a cosmovisão cristã ganha volume.  

Sendo assim, a cosmovisão te munirá para fazer a leitura adequada do 

mundo e aplicar no seu dia a dia as verdades das Escrituras. O que significa fazer a 

leitura correta do mundo? Em termos práticos, imagine o cenário atual dos Estados 

Unidos, onde o novo presidente sancionou a permissividade do aborto. Como 

cristãos temos a responsabilidade diante das Escrituras de defender o direito à vida, 

não há uma terceira via! Não há neutralidade! Ou você é a favor da Bíblia ou você 

é a favor do aborto? Pense nisso em outros termos: união homoafetiva, política, 

trabalho, família, etc. Agora pense nisso em temos particulares: Em qual área da 

sua vida você tem se auto justificado? Usando uma lente míope para aprovar as 

suas próprias transgressões e corrupções? Perceba que há uma grande batalha 

travada no campo do conhecimento. São os pensamentos fortalecidos que 

poderão estar prontos a batalhar pela causa do evangelho ou não. São os 

pensamentos mentirosos que poderão ser combatidos pela verdade. Mas, como 

combatê-los se não conhecermos aquilo que cremos e defendemos como sendo 

a verdade? A própria Escritura Sagrada – nossa regra de fé e prática - nos desafia 

a isto quando diz: 

“Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir; e, sob as minhas vistas, te 

darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais 
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com freios e cabrestos são dominados; de outra sorte não te obedecem” (Salmo 

32.8-9). 

“O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura; mas Israel 

não tem conhecimento, o meu povo não entende.” (Isaías 1.3) 

Somos desafiados a usar o nosso conhecimento se queremos ter um 

relacionamento pleno com Deus e com a sociedade na qual fomos inseridos. Por 

isso, o apóstolo Paulo também diz: 

“Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para 

destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o 

conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo 

(2 Co 10.4-5).” 

Uma pergunta: Como nos manter consistentemente bíblicos e ao mesmo nos 

relacionarmos com a realidade? 

A resposta é, devemos tem uma compreensão adequada da bíblia (exegese 

bíblica), mas sem abandonar a leitura da realidade (exegese cultural).   

Podemos destacar um exemplo na Escrituras de exegese cultural que é o do Ap. 

Paulo no areópago. (cf. At. 16. 16-33); 

Paulo andou pela cidade observando como as pessoas viviam, se 

relacionavam e como expressavam sua religiosidade. Em contrapartida, Paulo 

conhecia os textos de poetas e filósofos gregos. Esses textos ajudaram a Paulo 

compreender os valores e as crenças por trás do estilo de vida dos Atenienses. 

Contudo, Paulo não fez isso para se tornar agradável aos ouvidos do público, mas 

usou disso como um meio para ser ouvido por eles. Se temos uma mensagem 

verdadeira, a verdadeira narrativa, o Evangelho, então devemos comunicá-lo de 

maneira audível! Não se trata de consumir a cultura, mas de compreendê-la a fim 

de sermos críticos e antes de tudo bíblicos!  

Portanto, ao estudarmos cosmovisão cristã veremos que o Evangelho tem algo a 

dizer sobre a vida humana como um todo.  

APLICAÇÃO____________________________________________________________________ 

1. Como você tem aplicado o conhecimento das Escrituras na sua vida, família 

e sociedade?  

2. Como você se relaciona como a cultura. De forma libertina, de forma 

monástica ou você adota a postura crítica?  

3. Como você pode, a partir de hoje, aplicar essas verdades no seu dia a dia?  

4. Procure ter sempre uma opinião sustentada pelas Escrituras antes de emitir 

sua própria concepção.  

5. As Escrituras é a norma de vida que baliza e determina o que é verdade ou 

mentira, certo e errado, moral e imoral. 
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Recomendação de leituras:  

Mauro Meister – Os Filhos de Deus e a Cultura Popular  

(http://www.monergismo.com/textos/cultura/filhos_deus_cultura_meister.htm) 

Cornelius Van Til – Cristo e Cultura 

(http://www.monergismo.com/textos/cultura/cristo_cultura_deus_vantil.htm) 

Solano Portela Neto – Cultura: A Fé Cristã é Contra ou A Favor? 

(http://www.monergismo.com/textos/cultura/fe_cultura_solano.htm) 

H. Richard Niebuhr – Cristo e cultura (download gratuito) 

(http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/Cristo-e-Cultura-de-Richard-

Niebuhr.pdf) 
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