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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Texto base: Colossenses 2. 4-8 

Palavras chave: Cosmovisão, ideologia, inconformismo. 

Objetivo: Apresentar as lentes cristãs para a leitura da realidade 

 

Para entender a passagem 

“E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do 

vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e 

perfeita vontade de Deus.” (Rm 12.2) 

INTRODUÇÃO__________________________________________________________________________ 

Em nosso estudo anterior falamos de cosmovisão como uma perspectiva da 

realidade que nos leva a agir na sociedade, ou seja, a cosmovisão diz respeito ao par de 

lentes que temos usado para enxergar e reagir diante de tudo o que nos cerca. Essa 

cosmovisão inevitavelmente existe, você a tem. Isto é, não existe um ser humano sequer 

que seja isento de cosmovisão. Portanto, se todos possuem essas lentes para enxergar a 

realidade, que óculos você tem usado? Constantemente, somos levados a decidir sobre 

uma série de coisas ou a se pronunciar a respeito dos mais variados temas que emergem 

na sociedade. Tais ações não são adotadas em completa neutralidade. Um dos aspectos 

que moldam a conduta e a opinião de alguém, especialmente nos temas mais complexos, 

é a sua ideologia. 

I. O QUE É UMA IDEOLOGIA?______________________________________________________ 

Os dicionários definem “ideologia” como o conjunto de ideias, convicções e 

princípios filosóficos, sociais, políticos que caracterizam o pensamento de um indivíduo ou 

grupo social. A ideologia é um aspecto inevitável em qualquer visão de mundo, pois 

fornece as bases e estabelece os ideais de vida de uma pessoa. Logo, ideologia são ideias 

TEMA: O EVANGELHO PARA VIDA REAL 

LIÇÃO: QUE ÓCULOS TEMOS USADO?  
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que implicam em consequências. Essa posição, por si só, é contrária a ideia de 

neutralidade. Uma ideologia nunca é neutra e isolada, mas ela tem potencial de atingir e 

modificar toda uma realidade. A essa farsa da ideologia sem consequências damos o 

nome de “mito da neutralidade”. Por exemplo: O estado reconhece o humanismo como 

“religião”¹. Portanto, os ensinos nas escolas são estritamente humanistas. Entretanto, o 

estado defende a educação como neutra. Aqui está o mito ou a farsa da neutralidade. As 

escolas cristãs são tidas como sendo “religiosas” e “não-neutras”, mas as escolas humanistas 

do Estado são vistas como “neutras”.  

Jesus afirmou que uma árvore é conhecida pelos seus frutos (Mt. 7.15-20). Assim 

como árvores ruins não podem dar bons frutos, ideologias maléficas, portadoras de visões 

distorcidas acerca da humanidade e da moralidade, não podem dar bons resultados para 

a sociedade; ao contrário, elas trazem prejuízos e levam ao caos social. Por esse motivo, 

devemos ter cautela e discernimento para não nos tornarmos presas de ideologias 

desvirtuadas, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, 

segundo os rudimentos do mundo (cf. Cl 2.8). Pense! Ideologia não é algo puramente 

teórico. Tem consequência prática na vida das pessoas. A ideologia é um elemento crucial 

em qualquer cosmovisão, pois fornece as crenças básicas e estabelece os ideais de vida.   

Sendo assim, a cosmovisão contrária a fé cristã defenderá bandeiras que visam 

impedir a aplicação de uma cosmovisão verdadeiramente cristã. 

a) A TRÍADE SECULAR  

Temos nas cosmovisões de mundo não-cristãs uma tríade perigosa. Essa tríade é 

composta por posicionamentos ideológicos que visam definir o que deve ser ou não 

verdade: Pluralismo, Inclusivismo e Relativismo ético. O pluralismo é a ideia de que todo 

“ismo” tem o seu valor e por isso toda ideologia deve ser ouvida. O inclusivismo não só 

defende a expressão da ideia, mas defende a inclusão dela a fim de não ferir os diferentes 

modos de pensar o mundo. Portanto, a única maneira de incluir, dentro de um modo de 

enxergar o mundo, várias ideologias, até mesmo contraditórias, seria relativizando os 

conceitos. Isso fica claro no exemplo a seguir: 

Pluralismo: 

1. Devemos conceder destaque as mulheres no esporte e não somente aos homens. 



 
 
 

 

 

 

14 de fevereiro de 2021  Página 3 

2. Devemos conceder as “mulheres trans.” a possibilidade de gozar dos mesmos direitos das 

mulheres no esporte.   

Inclusivismo: 

Face as realidades citadas acima devemos dar destaque para as mulheres no esporte e 

isso inclui destaque para as mulheres trans.  

Relativismo:  

Mulher e “mulher trans.” são exatamente a mesma coisa.  

b) A TRÍADE BÍBLICA 

O modo que o cristão enxerga o mundo também é composto por uma tríade. Essa tríade 

é chamada de cosmovisão cristã: Criação, queda e redenção. Vamos aplicar o mesmo 

exemplo anterior na tríade bíblica, vejamos: 

Criação: 

Conforme a base criacional temos que Deus criou homem e mulher e não uma terceira 

configuração. 

Queda: 

Em razão do pecado o homem e a mulher passaram a ter uma visão distorcida da 

realidade, inclusive da sexualidade.  

Redenção: 

Por meio da cruz de Cristo os eleitos são chamados ao arrependimento e a 

compreensão real a respeito de sua sexualidade.  

Diante dessa realidade podemos perceber maneiras distintas de enxergar o mundo. 

Temos então a lente cristã e temos a lente secular. A pergunta que nos vem à mente é: que 

lentes temos usado? Alguns cristãos, infelizmente, são levados a enxergar o mundo através 

da tríade secular e abandonam, ou nem sequer lembram-se, da tríade bíblica. A alegação 

é que adotar a cosmovisão cristã é coisa de religioso.  

 

II. A RELIGIÃO (O EVANGELHO) É O ÓPIO DO MUNDO______________________________________ 
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Karl Marx certa vez afirmou que a religião é o ópio do mundo. Contudo, poderíamos 

ponderar a fala do próprio Marx dizendo que não é a religião que incomoda, mas sim o 

Evangelho de Jesus. Temos ciência de que a sociedade contemporânea é regida por 

ideologias que se opõe veementemente ao Evangelho. O pensamento das ideologias 

contrárias ao evangelho negam a soberania de Cristo e, por vezes, tentam trazer o 

mundanismo pro seio da igreja alegando que  deveríamos nos atualizarmos e 

acompanharmos o espírito do nosso tempo (zeitgeist). Portanto, não é apropriado para 

Marx dizer que a religião é o ópio do mundo, pois todos somos religiosos, o ser humano é 

fundamentalmente religioso e Marx também é religioso. O problema de Marx não poderia 

ser com a religião, caso fosse ele teria um problema consigo mesmo. Sendo assim, Marx 

tinha problema com a religião cristã, com a religião do verdadeiro Evangelho e não 

necessariamente com qualquer religião. A verdade é que toda ideologia é também 

religiosa. Vejamos a seguir características das ideologias contrárias ao evangelho: 

a) Idolatram algo dentro da criação. 

O ponto comum a todas as ideologias contrárias ao Evangelho é a ênfase excessiva 

a algum aspecto da criação, o que faz surgir um tipo de idolatria (Êx 20.3; Rm 1.25; 1Co 

10.7). Tal fenômeno ocorre quando se valoriza mais a liberdade (individualismo), a nação 

(nacionalismo), o dinheiro (capitalismo), a propriedade comum (socialismo) ou o meio 

ambiente (ambientalismo), por exemplo, acima de Deus, crendo que tais elementos, por si 

só, possam proporcionar prosperidade, segurança e salvação para o homem. 

Ainda que possam expressar desejos legítimos, a devoção demasiada a cada um 

desses aspectos equipara-se à idolatria. Afinal, compreendemos que o pecado de idolatria 

se expressa não somente pela adoração aos deuses feitos de pedra ou madeira, mas 

também pela veneração a ideias e doutrinas humanas, que possam levar a um estilo de 

vida correspondente (SI 115.8). Nesse aspecto, cabe o alerta paulino para fugir da idolatria 

(1Co 10.14). Não se deixe enganar por ideias que têm aparência de piedade (2 Tm 3.5) e 

dizem defender o bem, mas no fundo estão cheias de mentiras (Jo 8.44). 

b) Negam a realidade do pecado. 

As ideologias mundanas negam os efeitos do pecado, ao dizer que a natureza 

humana é essencialmente boa. O filósofo francês do Século XVIII Jean-Jacques Rousseau 

dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Tal concepção, além de 



 
 
 

 

 

 

14 de fevereiro de 2021  Página 5 

defender a completa Liberdade e autonomia do indivíduo, como forma de libertação das 

instituições da sociedade, especialmente família e igreja, leva a uma visão utópica da 

realidade, na qual acredita ser possível criar uma sociedade perfeita nesse mundo, 

bastando estabelecer as estruturas económicas e sociais adequadas. O utopismo não se 

coaduna com as bases cristãs, pois sabemos que os problemas deste mundo, embora 

possam ser remediados pela lei e pelos bons costumes, nunca serão solucionados 

completamente, diante da falibilidade humana. Depois da Queda, nos tornamos 

totalmente depravados, por isso o apostolo Paulo afirma ser necessária uma renovação do 

nosso intelecto, afeições e vontade. 

c) Descreem no mundo espiritual. 

A ideologia materialista não concebe a existência de algo além da matéria, assim 

como rejeita a concepção bíblica sobre os eventos escatológicos, tais como a volta de 

Jesus (1Ts 4.16,17), o julgamento dos pecadores (Ap 20.11) e a eternidade (Êx 15.18). Pense 

no perigo que essa ideia representa. Se não existe nada além do que podemos enxergar, 

a vida não tem propósito e o ser humano não deve prestar contas de seus atos a ninguém, 

Fiódor Dostoiévski escreveu: “Se Deus não existe, tudo é permitido”. Portanto, nessa mentira 

materialista e diabólica está a justificação para o hedonismo, o liberalismo moral, o 

antropocentrismo e todo tipo de “ismo” iníquo, destruidor da moral e dos bons costumes. 

Contradizendo a natureza e a narrativa bíblica (Gn 1.27), a narrativa mundana, tal 

como a “ideologia de gênero”, por exemplo, apregoa que os dois sexos – masculino e 

feminino – são construções culturais e sociais, razão pela qual cada pessoa tem o direito de 

fazer a sua opção sexual (género). É uma prova do poder devastador das ideologias 

defendidas pelos ímpios. Paulo vaticinou que o “fim deles é a perdição, o deus deles é o 

ventre, e a glória deles é para confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas” 

(Fp 3.19). Mas nós pensamos nas coisas que são de cima! (Cl 3.2). Enquanto as ideologias 

são concebidas pelos homens, as verdades da fé cristã são reveladas por Deus. O 

cristianismo, por isso, não é uma ideologia. Se não existe nada além do que podemos 

enxergar, a vida não tem propósito e o ser humano não deve prestar contas de seus atos 

a ninguém. 

III. A POSTURA CRISTÃ FACE AS FALSAS VISÕES DE MUNDO_________________________ 
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A cosmovisão cristã está intimamente relacionada com a Escritura Sagrada. Aquela 

deve ser moldada e testada por essa. Isso significa que há uma grande distância entre 

aqueles que aceitam a Escritura como Palavra de Deus e aqueles que não a aceitam como 

tal. Significa, também, que os cristãos devem checar a sua cosmovisão à luz das Escrituras, 

uma vez que, deixar de fazer isso é se deixar levar pelas cosmovisões secularizadas que 

pressionam o homem moderno que, como consequência, têm dois problemas: 1) afastam 

cada vez mais de Deus; 2) estão destruindo o homem e a sociedade. 

Para os cristãos as Escrituras Sagradas têm autoridade de Deus (são inerrantes, 

imutáveis, infalíveis e, como já dissemos, regra para toda humanidade) sobre a opinião 

pública, a educação, a criação de filhos, a mídia, enfim, sobre todas as poderosas forças 

em ação na nossa cultura pelas quais a nossa cosmovisão é moldada. 

Tendo isso em mente, nos deparamos com uma profunda afirmação: a Escritura 

deve ser regra para toda humanidade em todas as áreas conhecidas. Contudo, as forças 

da nossa cultura não apenas ignoram, mas também rejeitam a suprema autoridade da 

Escritura. Logo, os cristãos se sentem pressionados a restringirem o reconhecimento da 

autoridade da Bíblia apenas ao mundo religioso, à igreja, ao lar cristão (apesar de que, 

mesmo nesse aspecto, a cosmovisão prevalecente hoje tenta se infiltrar e pressionar a fim 

de que seus valores sejam aceitos dentro do lar e da igreja. Como exemplo, podemos citar 

leis que querem restringir a disciplina física dos filhos, a proibição de pregações contra o 

homossexualismo, etc.). Isso acaba tornando a verdade do evangelho irrelevante à 

direção da cultura e da sociedade como um todo. Esta pressão é o próprio resultado da 

cosmovisão secularizada e os cristãos devem resistir a ela com todos os recursos à sua 

disposição e seu principal recurso é a Escritura Sagrada. 

A Escritura é o principal recurso, pois seu principal objetivo é a instrução. Não há 

passagem na Escritura que não nos ensine sobre algo sobre Deus e sobre sua maneira de 

se relacionar conosco. Sendo nosso livro base nosso dever é estudá-lo (Rm 15.4) e ele servirá 

para transformar a nossa mente e, consequentemente, a mente da sociedade (Rm 12.2). 

Os valores que hoje estão, até imperceptivelmente, influenciando nossa mente, nosso 

comportamento, nossa vida, serão renovados e, como consequência, experimentaremos 

a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.  A transformação na mentalidade da igreja 

é extremamente necessária já que a visão dicotomista (que separa o “secular” do 

“sagrado” ou “espiritual”) é prevalecente em nosso meio. Segundo esse pensamento, a 

Escritura nos ensina sobre a ética e sobre teologia, mas, na melhor das hipóteses apenas 
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influencia indiretamente as questões seculares como política, arte e conhecimento.  Essa é 

uma visão perigosa e errada. A Bíblia nos ensina, sem dúvida alguma, sobre oração, igreja, 

batismo, salvação. Contudo, as Escrituras fala também e sobretudo da nossa vida no 

mundo, incluindo ética, tecnologia, economia e ciência. Questões “seculares” como 

trabalho, grupos sociais e educação estão presentes também na Bíblia. Todas estas 

categorias devem ser apresentadas sob a ótica da Escritura ou serão dominadas por uma 

das visões concorrentes em um mundo secularizado. Assim sendo, ou estamos cativos as 

Escrituras em todos os aspectos ou temos servido a dois senhores. Portanto, devemos 

observar a recomendação Paulina: 

 

1. Inconformados com o mundo. 

Diante de um contexto repleto de filosofias e ideologias nocivas à fé cristã, é preciso 

vivenciar na íntegra a recomendação paulina para não nos conformarmos (gr. 

syschematizesthe) com este mundo (Rm 12,2a). O sentido deste aconselhamento é que 

não nos amoldemos à forma, ao modelo, ao esquema do mundo. 

Nesta passagem, a palavra “mundo” não se refere às pessoas ou ao universo físico, 

e sim ao sistema filosófico, ideológico e espiritual fomentado pelo deus deste século e pela 

carne, em oposição à vontade de Deus. Nesse aspecto, expressou A. W Tozer: “A cruz 

ergue-se em ousada oposição ao homem natural. Sua filosofia é contrária aos processos 

da mente não regenerada”.  

Não permita que o mundo à sua volta e as tendências da presente época definam 

o seu modo de viver. Mantenha a sua identidade, ainda que a maioria o ridicularize por 

suas convicções cristãs! 

 

2. Transformação permanente. 

O ensinamento bíblico não se encerra no inconformismo. Além de rejeitar o costume 

do mundo, o salvo em Cristo deve ser transformado (gr, metamorphos). Isto ocorre 

primeiramente com a nova vida (Rm 6.4), mas deve prosseguir como uma prática 

constante (2 Co 3.18). É um processo contínuo, transformai-vos tem a força de ‘continuem 

sendo transformados. Ao invés de nos entregarmos às influências que tendem a nos moldar 

à semelhança das coisas que estão ao nosso redor, devemos, dia após dia, empreender 

uma mudança na direção oposta”.  
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3. Em direção a uma cosmovisão cristã. 

A transformação a que Paulo alude se dá pela renovação da mente. Enquanto 

cristãos, somos conclamados a desenvolver uma mentalidade eminentemente bíblica, 

uma visão de mundo direcionada pelo pensamento de Deus, aplicável a todos os setores 

da sociedade. Em uma sociedade cada vez mais secularizada, renovar a mente, 

moldando-a aos valores do Reino, é algo crucial. O apóstolo Paulo expressou isso da 

seguinte forma: “Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? 

Mas nós temos a mente de Cristo” (1Co 2.16). No original grego, a palavra mente (gr. nous) 

significa o Lugar da consciência reflexiva, compreendendo as faculdades de percepção 

e entendimento, e do sentimento, julgamento e determinação. “No âmago do sistema 

cristão está a cruz de Cristo com o seu divino paradoxo. O poder do cristianismo aparece 

em sua antipatia pelos caminhos do homem decaído, jamais em seu acordo com ele”(A. 

W. Tozer). A vida de Jesus é o paradigma de todo cristão, por isso raciocinar como Ele não 

é uma questão de escolha, mas de obediência. 

 

IV. APLICAÇÃO: PERIGOS DE UMA COSMOVISÃO CRISTÃ FRAGMENTADA ____________ 

Apresentar uma cosmovisão cristã confessional ou bíblica é um grande desafio 

quando nos deparamos com uma cultura fragmentada entre os evangélicos brasileiros. 

Facilmente desenvolvemos o pensamento de que os valores aprendidos na Bíblia dizem 

respeito apenas aos aspectos espirituais de nossa vida (adoração, oração, caridade, entre 

outros) e quanto ao futuro espiritual, isso caracteriza-se em um reducionismo, limitando a 

cosmovisão cristã a uma “ética religiosa ou a moralidade e bons costumes”. Separamos o 

conhecimento bíblico da nossa vida prática: diversão, cultura, carreira, profissão, estudos, 

relacionamentos. Os ensinos de Deus são bons – desde que limitados ao campo de 

atuação que nós supomos que ela tenha. Um comportamento e uma cosmovisão desse 

tipo apresentam alguns problemas como:  

 

a) Dualismo: a visão dualista separa o secular do sagrado. Logo, é comum vermos pessoas 

se referindo ao trabalho secular e o trabalho religioso; a honestidade dentro da igreja e a 

dificuldade de honestidade no seu trabalho; a verdade dentro da igreja e a mentira em 

outras situações.  
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b) Limitação de Deus: não enxergamos nos ensinos da Escritura a apresentação de um 

Deus que é soberano e que governa todas as coisas no universo que ele mesmo criou e 

que, por meio dessa mesma Escritura permeia todos os aspectos de nossa vida. 

c) Categorização no Serviço Cristão: a reforma protestante sempre ensinou o sacerdócio 

universal de todos os crentes. Todos os remidos são sacerdotes do Deus altíssimo 

independentemente do fato de serem ou não pastores. Infelizmente, vivemos num 

contexto cristão que privilegia determinadas pessoas e tipos de trabalho, enquanto 

desvaloriza outros. Assim, quem está na igreja e no serviço que existe nele (não importa qual 

seja) serve a Deus e, quem está fora serve ao mundo (tem um serviço secular).  

d) Alienação Profissional: tornamo-nos escravos de uma visão que não é capaz de integrar-

nos com o nosso trabalho. Enquanto aqueles que estão sem Cristo sentem-se perfeitamente 

bem em sua profissão, não entendemos como podemos fazer para alcançar com 

redenção o nosso campo de atuação.  

e) Conformismo: uma vez que separamos vida espiritual da vida “secular” nos conformamos 

com toda sorte de conceitos seculares sobre a família, ética, relacionamentos, finanças, 

vida profissional, intimidade, educação de filhos, psicologização do aconselhamento, 

idolatria da ciência etc. Achamos que a Bíblia só tem a dizer a respeito de nossa vida 

espiritual e nos conformamos aos ideais mentirosos apresentados pelo homem moderno e 

que são opostos aos preceitos de Deus.  

 

Dito isso, é bom saber que a Bíblia não nos apresenta uma visão dualista e muito 

menos alienada ou conformista. A cosmovisão cristã confessional ou bíblica pode ser 

chamada de integral ou integralista uma vez que defende a soberania de Deus sobre todas 

as coisas. “Não há um centímetro quadrado no Universo sobre o qual o Senhor Jesus não 

diga: isto é meu ou me pertence” (Abraham Kuyper). Deus é o Senhor de tudo, Criador de 

tudo, Redentor de tudo. 

 

Link da lição: 

¹Sobre o humanismo como religião ler: 

http://www.monergismo.com/textos/apologetica/mito-neutralidade-ftal_Rousas-

Rushdoony.pdf)  

http://www.monergismo.com/textos/apologetica/mito-neutralidade-ftal_Rousas-Rushdoony.pdf
http://www.monergismo.com/textos/apologetica/mito-neutralidade-ftal_Rousas-Rushdoony.pdf

