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A CULTURA DO MUNDO 

Objetivos: 

- Entender o que é a cultura do mundo; 
- Apontar os perigos da cultura do mundo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - Cultura 

a) O que é cultura? 

É o conjunto de conhecimento, arte, crenças, lei, moral, costumes e todos os hábitos e aptidões 

adquiridos pelas pessoas por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. 

Exemplos de cultura no Brasil: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b) Cultura de massa 

Simplificação de culturas para vendê-las em larga escala, conhecida como cultura popular, 

entretenimento, música, moda, tecnologia, entre outros. Formação de um padrão 

independentemente do local.  

Exemplos: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Existem mensagens ___________ na cultura da massa, onde elementos do mundo fazem parte. 

2) O que está por trás da cultura do mundo? 

1 João 5:19 - Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do _________  

João 12:31 - ...agora será expulso o __________ deste mundo.  

a) Agenda escatológica – 2 Timóteo 3.1-4 __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Como foi nos dias de ______, assim também será na vinda do Filho do homem. Mateus 24:37 

b) Manipulação do pensamento – Provérbios 4:23 - Acima de tudo, _____________________, 

pois dele depende toda a sua vida.  

Educação de massas através do entretenimento, exemplos:_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Bíblia x discurso comportamental – Ideologia de gênero, libertinagem sexual, aborto, 

homossexualismo, combate a família, ostentação de bens, vaidade e etc. 

Diluição dos valores ____________.  

Pensei nisso! Ataque as crianças – Êxodo 1.16,22 – Mateus 2.16 _______________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Ponto de atenção 

Tiago 4:4 - Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? 

Quem quer ser amigo do ___________ faz-se inimigo de __________. 

Escolha o lado que você deseja caminhar. 

3 - Resultado do consumo da cultura do mundo 

Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 

Pois tudo o que há no mundo — a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos 

bens — não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que 

faz a vontade de Deus permanece para sempre. (1 João 2:15-17) 

a) ________________: Entenda como satisfazer os desejos dar carne descritos em Gl 5.19. A 

cultura da massa como um todo, explora exageradamente o corpo e a imoralidade sexual.  

 

b) _________________ desejo intenso por aquilo que é atraente aos olhos. Por adquirir bens 

materiais; comprar tudo o que atrai, a ambição de possuir. Supervalorização da aparência.  

 

c) _____________________: Autoafirmação através de bens. Orgulho, soberba com o desejo 

de posição. É querer estar acima de todos.  

 

d) O perigo - "Tudo me é permitido", mas nem tudo convém. "Tudo me é permitido", mas eu 

não deixarei que _________________. 1 Coríntios 6:12 

A cultura de massa gera vício e obsessão. Exemplos:__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4 - Busque a cultura do Reino de Deus 

Nossa cultura é a do ___________.  

2 Coríntios 5:20 - Portanto, somos ______________de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o 

seu apelo por nosso intermédio.  

Romanos 14:17,18 Pois o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas__________, _______ 

e _____________ Espírito Santo; aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado 

pelos homens. 

TAREFA 

1 - Medite nos textos a seguir e faça uma breve relação com a aula de hoje: 

Lucas 21:34; Mateus 13:22 ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2 – Identifique na sua semana 2 situações, que você foi exposto em relação a cultura do mundo, 

algum seriado, música, programa de tv e etc. Seja específico. 

1____________________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________________ 

AVALIAÇÃO 
 

 Avaliação: 8,0 

 Assistir todos os vídeos completos: 1,0 

 Preencher todas as apostilas e fazer todas as tarefas: 1,0 

 
 


